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STRUIKELBLOKKEN WEGNEMEN

‘4 was hij. We gingen naar de psycholoog. 
Hij had moeite met luisteren, met eten, met 
contact, kwam moeilijk in slaap, en als hij 
dan sliep was hij extreem onrusti g. Hij zett e 
alle autootjes in lange rijen en verbond ze 
met plakband aan elkaar. De echtscheiding 
en hechti ngsproblemati ek werden geopperd. 
Ik werkte immers vier dagen per week als 
eenouder/kostwinner. Dat we een fantasti -
sche gastouder en opvang hadden, en dat ik 
er die andere 128 uur per week ALTIJD was 
voor mijn zoon, was irrelevant.’

‘8 was hij. Jaar na jaar suggereerden de 
leerkrachten dat hij beter kon blijven zitt en, 
want hij droomde zoveel ti jdens de lessen. 
Vond interacti e met andere kinderen en 
drukte lasti g. En ja, hij kon wel heel goed 

rekenen, dat was geen punt. Schrijven 
en lezen lukten minder goed. Hij 

bleek dyslecti sch en een beeld-
denker. Volgens de psychiater had 
hij moeite met rouwverwerking 
na vele overlijdens in onze kring. 
En weer werd aangeraden om 
te blijven zitt en. Hij kon zelfs 
beter maar uit huis worden 
geplaatst. Ik was immers een-
ouder en werkte ook veel. En 
de eetproblemen kwamen 
natuurlijk door mij.’

Dit is een fragment uit een indrukwekkend, misschien 
ook herkenbaar verhaal dat in 2019 verscheen in 
Balans Magazine: ‘Hoe oud je kind ook is, je blijft  als 
moeder beginneling’, geschreven door alleenstaande 
moeder Jacqueline. Nog een fragment:

Zo gaat het maar door, het verhaal over de lange weg 
die Jacqueline en haar zoon moesten afl eggen voor 
hij, inmiddels volwassen, zijn plaats in de maatschappij 
wist te vinden. ‘De weg was lang en kronkelig’, zegt 
Jacqueline, terugkijkend. ‘Een struikelpad.’ 

Oudervereniging Balans is er voor al die ouders die 
met hun kind dezelfde lange, kronkelige weg moeten 
gaan. Balans wil ouders op die weg ondersteunen en, 
waar mogelijk, die weg beter begaanbaar maken door 
drempels en struikelblokken weg te nemen.

Wat Balans het afgelopen jaar heeft  gedaan op het 
gebied van belangenbeharti ging en het onderling 
uitwisselen van kennis en ervaringen, leest u in dit 
Jaarverslag over 2019.

‘11 was hij. Hij werd eruit gepikt toen een 
groepje jongens op het schoolplein iets uit-
haalden met takken. Per abuis liep een juf 
achter hem een bloedneus op toen de deur 
die mijn zoon hard openduwde haar raakte. 
Een klap kreeg hij van het schoolhoofd. 
Beter maar direct van school af. Aanpassings-
stoornis werd gezegd door de ggz, maar geen 
echte diagnose. Hij bleef ook maar dromen. 
Rekenen ging uitstekend en lezen en schrij-
ven gingen ook beter en beter. Toch slechts 
schooladvies vmbo/havo ondanks een zeer 
hoge Cito-score.’

‘13 was hij. Bewust gekozen voor havo/vwo-
school met veel structuur. Na één kwartaal 
volgde een uitnodiging voor een gesprek op 
school. Wat was er met hem?’

OUDERVERENIGING BALANS
versterkt de positi e van ouders van kinderen en jongeren 
met ondersteuningsbehoeft en bij leren en/of gedrag. 
Dit doet Balans door belangenbeharti ging, uitwisseling 
van kennis én ervaringen tussen ouders, onderwijs, zorg 
en wetenschap. Perspectief voor ieder kind, dat is waar wij 
voor staan.

BM01 - 2020:
Familie Postma
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De gesprekken met ouders verschijnen in 
de vaste rubriek Bij Ons Thuis. In 2019 wer-
den in deze rubriek vijf Balans-gezinnen 
geportrett eerd. Het gezin van Anoushka, 
die haar zoons met PDD-NOS, ADHD 
en ernsti ge dyslexie alleen opvoedt. Het 
gezin van Chantal en Patrick, die zelf kin-
deren met auti sme hebben en nog een 
aantal kinderen met auti sme opvangen. 
Het gezin van Iva en Peter, die vinden dat 
de ADD van hun zoon geen belemmering 
hoeft  te zijn voor een fi jn leven. De dys-
lecti sche ti eners Thijs, Jannah en Myrthe 
- de kinderen van Walter en Monique - 
die hun verhaal wilden vertellen ‘voor al 
die docenten, ti eners en anderen die niet 
goed begrijpen wat het inhoudt, als je 
moeite hebt met lett ers’. En het gezin van 
Lonneke en Raymond, die thuis een les-
lokaaltje hebben moeten inrichten om-
dat hun zoon met auti sme en ADHD niet 
welkom is op school. Voor al die gezinnen 
zoals deze, maakt Balans het ti jdschrift  
Balans Magazine.

THEMADOSSIERS
Balans Magazine is méér dan een 
verzameling losse arti kelen: in de 
meeste nummers zit een uitgebreid 
dossier, een reeks arti kelen waarin 
een bepaald thema van alle kanten 
wordt belicht. Het thema van Balans-
Magazine 01 was ‘Acceptati e’ Want 
er verandert vaak een hoop nadat je 
hebt gehoord dat je kind een diag-
nose heeft . Misschien moeten ver-

wachti ngen worden bijgesteld en op-
voedstrategieën aangepast - en er moet 
heel veel worden geleerd over de stoor-
nis van het kind. Wat voor impact heeft  
zo’n diagnose op je leven als ouder? Staan 
ouders wel sti l bij hun eigen verdriet, 
terwijl ze zo druk bezig zijn om het beste 
te doen voor hun kind? En wat kunnen 
onderwijs- en zorgprofessionals doen om 
ouders hierin bij te staan?

Het dossier in BalansMagazine 02 ging 
over de jeugdzorg, waarin veel veranderde 
nadat in 2015 de nieuwe Jeugdwet in 
werking was getreden. De ‘pijnpunten-
analyse’ in deze Balans Magazine maakt 
duidelijk wat bijna elke ouder zelf al heeft  
moeten ervaren: dat er na vier jaar Jeugd-
wet nog heel veel mis is met de jeugdzorg 
in Nederland.

In Balans Magazine 03 stond het thema 
‘Stoornisdenken’ centraal: als je kind een 
diagnose heeft , een ‘stoornis’, dan moet je 
er als ouder en professional voor waken 
het kind niet enkel te zien als de beel-
den die over die stoornis(sen) leven in de 
maatschappij. Het kind is méér: elk kind is 
uniek en heeft  zijn eigen karakter en per-
soonlijkheid, zijn eigen sterke en minder 
sterke kanten. De diagnose is handig om 
de moeilijkheden in de ontwikkeling beter 
te begrijpen, ook voor het kind zelf. Maar 
is een diagnose alti jd helpend, met name 
voor de ouder? Door je kind te zíén met 
zijn of haar eigenaardigheden, steun je het 
en voel je jezelf gesteund.

TOP 10
Naast het thema-dossier bevat elke 
Balans Magazine nog méér arti kelen. Die 
kunnen gaan over ADHD, auti sme of 
hoogbegaafdheid. Over dyslexie, dyscal-
culie of DCD. Maar veel van de arti kelen 
zijn voor álle Balans-ouders interessant, 
omdat ze gaan over ouderschap, opvoeden, 
passend onderwijs of jeugdzorg.
Hier een top 10 - in willekeurige volgorde - 
van opmerkelijke artikelen die in 2019 in 
Balans Magazine stonden:

 Minder druk in de klas dankzij de
 leerkrachtmethode (BM02)
Psychologe Bett y Veenman deed onder-
zoek naar de eff ecti viteit van ‘Druk in de 
klas’- een zelfh ulpmethode voor leerkrach-
ten van drukke kinderen. ‘Leerkrachten die 
de methode gebruikten, merkten een af-
name van ADHD-symptomen en een klei-
ne verbetering in het sociaal functi oneren 
van de kinderen.’

‘Lasti ge ouders’? (BM04)
‘Ik word een beetje moe van de berichten 
over lasti ge ouders’, zegt Peter de Vries, 
expert ouderbetrokkenheid. ‘Als kind heb 
je geluk dat je ouders onvoorwaardelijk 
voor je opkomen (…) Wie doet dat anders? 
Ouders van wie je als kind weet dat ze ten 
diepste alti jd aan jouw kant staan, al voel 
jij je afgewezen in de klas.’

 ‘Ouders, vertrouw op jullie intuïti e!’ 
(BM04)

Juan Manterola, jeugdarts kinderrevalida-
ti e, vindt het een groot probleem dat sig-
nalen van DCD nog te vaak niet worden 
herkend - waarna passende hulp uitblijft . 
‘Met goede hulp - en dat is dus niet einde-
loos motorische taken oefenen - willen we 
het vermijdingsgedrag dat deze kinderen 
zelfs als volwassene nog belemmert, zo-
veel mogelijk voorkomen.’

 ‘Ook zeer makkelijk lerende kinderen
 hebben hulp nodig’ (BM04)
Willy de Heer, onderzoeker onderwijs aan 
hoogbegaafde kinderen, richtt e het Ken-
niscentrum voor Makkelijk Lerenden op. 

‘Denk eraan dat het belangrijk is voor je 
kind dat aan zijn leerbehoeft e tegemoet 
wordt gekomen. Als dat niet gebeurt, kan 
het leer- en gedragsproblemen ontwikke-
len die ernsti g kunnen worden.’

Leesproblemen of dyslexie? (BM04)
‘Je hoeft  als ouder niet zelf een remedial 
teacher in te gaan huren om extra te oefe-
nen met je kind. Goed leesonderwijs - ook 
als een kind een leesprobleem heeft  - is 
basiszorg en een taak van de school.’ In-
terview met Evelien Krikhaar, programma-
manager van het Sti muleringsprogramma 
Aanpak Dyslexie.

 ‘De weerstand tegen ADHD is
 toegenomen’ (BM04)
‘Er is veel kriti ek op artsen die te snel een 
diagnose stellen, maar bij meisjes wordt 
ADHD juist vaak over het hoofd gezien.’ 
In dit interview met Jan Buitelaar, afscheid 
nemend hoogleraar kinder- en jeugd-
psychiatrie, bespreekt hij onder meer de 
groeiende weerstand tegen de diagnose 
ADHD.

 ‘Je kunt je kind niet veranderen,
 maar beleid wel!’ (BM04)
Annet moet het onderwijs steeds weer 
voorhouden wat haar zoon met auti sme 
nodig heeft  - en zorgen dat haar zoon 
het passende onderwijs krijgt. Op dit mo-
ment is dat huisonderwijs op huislocati e. 
‘Ik vind principieel dat schoolbesturen (en 
gemeenten) dit soort maatwerk moeten 
inrichten en dus ook moeten betalen als 
dat nodig is. Dat volgt uit de wetgeving 
over passend onderwijs.’

 Onzichtbaar verdriet dat blijft 
 voortduren (BM05)
‘Een onaardige opmerking over jouw kind 
dat anders is… je moet het incasseren, en 
het maakt je almaar weer verdrieti g. Het 
kan innerlijke boosheid en agressie op-
roepen en juist dat maakt je zo moe.’ Een 
gesprek met hoogleraar Manu Keirse over 
‘levend verlies’.�

BALANS MAGAZINE

Ieder lid van Balans krijgt automatisch 
Balans Magazine thuisbezorgd. Een kleurrijk 
tijdschrift  vol inspirerende en verdiepende 
interviews met ouders uit de Balansdoel-
groep en deskundigen rondom ouders en 
kinderen; met reportages, columns en boek-
besprekingen. Herkenbaar, geen gepamper 
en het biedt almaar nieuwe inzichten. 
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Ook in 2019 verscheen tegelijk 
met elk Balans Magazine een 
nummer van BalansKIDS - hét 
ti jdschrift  speciaal voor en door 
kinderen (8-14 jaar) met een 
ontwikkelingsprobleem bij leren en/
of gedrag. Interviews met kinderen 
uit de Balans-doelgroep, ti ps voor 
bijvoorbeeld het omgaan met pes-
ten, boekenti ps, moppen, raadsels 
en prijsvragen: elk nummer stonden 
de zesti en kleurige pagina’s er vol 
mee en het blad wordt dan ook 
zeer gewaardeerd door kinderen 
uit de Balans-doelgroep.
Leden van Balans kunnen voor 
18 euro per jaar een abonnement 
afsluiten en ontvangen bij elk 
nummer van Balans Magazine dan 
tevens een BalansKIDS.

 ‘Ik blijf mij verwonderen over deze stoornis’ 
(BM05)

‘Dyscalculie-professor’ Hans van Luit neemt afscheid 
als hoogleraar, maar hij blijft  zich inzett en om de 
kennis over de stoornis te vergroten - met name in 
het onderwijs.  ‘Kinderen met dyscalculie hebben 
individueel maatwerk nodig.’

 ‘Hoe oud je kind ook is, je blijft  als moeder 
beginneling’ (BM05)

Alleenstaande moeder blikt terug op het opvoeden 
van haar zoon met (kenmerken van) auti sme. ‘Ik voel 
wel hoeveel energie het me heeft  gekost. Het was 
zwaarder dan ik had verwacht. Vooral de doorlopen-
de alertheid.’
Dit is uiteraard slechts een greep uit de arti kelen 
die in 2019 verschenen in Balans Magazine. En dan 
hebben we nog niet eens de rubriek ’18-23’ (inter-
views met jongvolwassenen), de columns en de 
recensies van boeken, fi lms en lesmateriaal genoemd… 
Balans Magazine was ook in 2019 weer hét blad voor 
ouders van kinderen met een ondersteuningsbehoef-
te en iedereen die beroepsmati g bij deze doelgroep is 
betrokken.

Naast de ti jdschrift en Balans Magazine en BalansKIDS 
brengt Oudervereniging Balans met enige regelmaat ook 
boeken en brochures uit. In 2019 publiceerden we het boek 
‘Leerrecht?’ en verschenen twee brochures voor ouders van 
kinderen met leesproblemen en dyslexie.

BOEKEN EN BROCHURES

LEERRECHT?
Op 1 oktober 2019 verscheen het boek ‘Leerrecht?’ 
van onderwijsjuriste Kati nka Slump. Een bundeling 
van de columns die zij sinds 2009 schreef voor 
Balans Magazine. Voor dit boek zijn de columns 
geactualiseerd en voorzien van relevante wetsarti -
kelen. Op deze manier schetsen ze een beeld van de 
situati e voor en na de invoering van passend onderwijs.

Situati e verslechterd
De verschillende casussen maken duidelijk dat de 
situati e voor kinderen met een ondersteunings-
behoeft e eerder is verslechterd dan verbeterd. 

Kati nka Slump: ‘Al lezend kom je erachter dat er in 
ti en jaar niets is veranderd, en daarmee blijkt dat 
de urgenti e is toegenomen om nog meer schade en 
schande in de onderwijsprakti jk tegen te gaan.’

‘Verspreid dit boek!’
Slump schreef het boek met name voor beleidsma-
kers, schoolbesturen en zorgcoördinatoren. ‘Om bij 
te dragen aan de belangenbeharti ging van ouders en 
daarmee van hun kinderen, waar ook Balans als ou-
dervereniging voor staat. Voor ouders is het een infor-
mati ef boek, zij kunnen lezen over de thema’s die hen 
raken en kennis opdoen over specifi eke wett eksten 

die er voor hen toe doen. Mijn vraag aan hen: ver-
spreid dit boek, geef het aan de rector, aan de zorg-
coördinator, het moet op tafel in de lerarenkamers! 
Duizenden kinderen in Nederland hebben er jaarlijks 
last van dat zij geen recht op onderwijs hebben.’

Geen leerrecht in de Grondwet
Het vraagteken in de ti tel staat voor het feit dat 
Nederland, in tegenstelling tot de ons omringende 
landen, het leerrecht niet heeft  opgenomen in de 
Grondwet. ‘In het VN Kinderrechtenverdrag staat het 
recht op onderwijs genoemd,’ zegt Slump, ‘maar in 
ons land gaan we nog steeds uit van een zeer verou-
derde leerplicht.’ Haar boek is dan ook een noodkreet, 
en tevens een statement: voer de grondwetswijziging 
door! Geef alle kinderen leerrecht!

LEIDRADEN DYSLEXIE
Om scholen beter in staat te stellen leesproblemen, 
dyslexie en laaggelett erdheid aan te pakken, is in 
2018 - op initi ati ef van Balans - het Sti mulerings-
programma Aanpak Dyslexie opgezet (zie ook pag. 
15). In opdracht van dit Sti muleringsprogramma 
ontwikkelde Balans in 2019 twee ‘leidraden’ voor 
ouders van kinderen met leesproblemen en dys-
lexie. Ze verschenen in september 2019: de leidraad 
‘Mijn kind met leesproblemen of dyslexie op de basis-
school’ en de leidraad ‘Mijn kind met leesproblemen 
of dyslexie op de middelbare school’.
Met deze brochures willen we ouders informe-
ren over de aanpak van leesproblemen en dyslexie. 
Ze bieden ouders handvatt en voor de ondersteuning 
die zij hun kind kunnen geven en voor het communi-
ceren en samenwerken met school en professionals.

Verkrijgbaar bij Dyslexietour
De twee brochures zijn verkrijgbaar ti jdens de bijeen-
komsten van de Dyslexietour, onderdeel van dit 
sti muleringsprogramma (zie pag. 15). Verder zijn ze 
te downloaden op de website van Balans. 

BALANSDIGITAAL.NL
‘Wie gaat er nog naar een website?! Ik ga nooit meer 
naar een website’, zei ooit een adviseur van Balans 
die ervoor pleitt e minder werk in de Balans-site te 
steken omdat mensen voor nieuws uitsluitend nog 
Facebook zouden raadplegen. Op deze visie valt wel 
wat af te dingen, en de honderdduizenden bezoekers 
van Balansdigitaal.nl in 2019 deelden hem in elk geval 
niet.

Neem een willekeurige dag in het midden van 2019, 
bijvoorbeeld woensdag 5 juni. Wie op die dag de 
website van Balans bezocht, zag onder meer de 
volgende berichten:
• ‘Dag 1 van het internati onale DCD-congres in 

Finland’
• ‘Veel HBO- en WO-studenten lopen vast, 

Hans Bruintjes overhandigt peti ti e’
• ‘Kwetsbare kinderen verdienen sterke ouders’
• ‘Laat je stem horen! Teken de peti ti e ‘Alle kinderen 

passend onderwijs en zorg!’
• ‘ADHD: je bent wat je eet?!’

Wie ze aanklikte, las een zeer informati ef - en speciaal 
voor Balans geschreven - blog van DCD-deskundige 
Juan Manterola; een nieuwsbericht over een bevlogen 
jongeman die de positi e van studenten met onder 
meer auti sme wil verbeteren; een oproep om mee 
te doen aan een training op het gebied van ouder-
schap; een oproep om de peti ti e te tekenen waarmee 
Balans opkwam voor de positi e van kwetsbare kinde-
ren in onderwijs en zorg; en een oproep voor deel-
name aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied 
van ADHD.

Nieuws, informati eve blogs, oproepen, aankondigin-
gen: dat is precies wat Balans aan ouders en andere 
geïnteresseerden wil bieden via Balansdigitaal.nl. 
Op de website staat het overzichtelijk bij elkaar - aan-
gevuld met honderden pagina’s over opvoeden, 
onderwijs en zorg; ‘kennispagina’s’ over dyslexie, 
ADHD, hoogbegaafdheid, dyscalculie, DCD, ODD/
CD, NLD en auti sme; een Agenda met Balans-�

BALANSKIDS
9

10
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acti viteiten; en een online archief van arti kelen uit 

Balans Magazine (alleen toegankelijk voor leden, want 
die verdienen iets extra’s ten opzichte van niet-leden).

BEZOEKERS
Balansdigitaal.nl had in 2019 bijna zevenhonderd-
duizend bezoekers (677.843), en dat waren er fors 
veel meer dan een jaar eerder (472.872 bezoekers in 
2018). Met een nieuwe, verder verbeterde website 
in 2020 hopen we onze rijke ‘content’ binnenkort nog 
beter te kunnen presenteren.

BALANS NIEUWSBRIEF
De belangrijkste berichten van Balansdigitaal.nl 
worden elke maand samengevat in een over-
zichtelijke digitale nieuwsbrief. Alle leden van 
Balans krijgen deze automati sch in hun mailbox. 
Daarnaast gaat de Balans Nieuwsbrief naar 
zo’n 4000 andere geïnteresseerden, die zich via 
de website hebben aangemeld voor een grati s 
abonnement. 

Om beter contact te kunnen houden met de leden en om ook mensen te 
bereiken die de vereniging nog niet kennen, gebruikt Balans verschillende 
social-mediakanalen. U kon ons al vinden op Facebook, Twitt er en You-
Tube. In 2019 kwam daar een Instagram-pagina bij, en begin 2020 een 
LinkedIn-account.

Onze volgers op social media krijgen niet alleen 
eigen (nieuws)berichten van Balans te zien, maar ook 
nieuws uit de media of van andere organisati es dat 
van belang zou kunnen zijn voor de Balans-doelgroep. 
Berichten over onderwijs, opvoeding, jeugdhulp/
jeugdzorg, wet- en regelgeving, oproepen om mee 
te werken aan onderzoek en meer.

CROSSMEDIAAL
In 2019 is Balans begonnen meer ‘crossmediaal’ te 
werken, dat wil zeggen dat er verband en samenhang 
wordt aangebracht tussen de communicati e via Ba-
lans Magazine, de digitale nieuwsbrief, social media 
en andere communicati emiddelen. 

We zorgen ervoor dat Balans elke dag via de social me-
dia in beeld is - sinds de zomer van 2019 ook op Insta-
gram. Bij berichten die we plaatsen, geven we vaak een 
toelichti ng mee. Ook zorgen we ervoor dat er inter-
acti e is met onze volgers, door te vragen om reacti es 
op onze arti kelen en door te antwoorden op reacti es.
Zo komen we nog beter te weten wat er leeft  onder 
‘onze’ ouders en kunnen wij onze diensten aan hen 
verbeteren: interacti e dus!

Filmpjes
Het plan voor 2020 is om ook meer fi lmpjes en pod-
casts te gaan maken. Die kunnen we dan weer delen op 
Instagram en YouTube - zodat we bij een steeds groter 
publiek onder de aandacht kunnen brengen dat Balans 
dé vereniging is voor ouders van kinderen met een 
ondersteuningsvraag.

• Aantal volgers op 
de website: 677.843

• Aantal volgers op Facebook : 5622

• Aantal volgers opTwitter : 6881

• Aantal volgers op LinkedIn : 1.157

• Aantal volgers op Instagram : 214

Balans op LinkedIn Balans op Instagram

Balans op Facebook

SOCIAL MEDIA

CIJFERS

� balansdigitaal.nl

� @OuderverenigingBalans

� @Balansdigitaal

� Oudervereniging Balans

� @balans_oudervereniging
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Wie in 2019 de Agenda op de 
website van Balans bekeek, kon 
zien hoe veelzijdig het aanbod aan 
regionale Balans-acti viteiten was. 
De thema- of voorlichti ngsavon-
den gingen over een veelheid aan 
onderwerpen, die vaak door meer-
dere sprekers werden belicht. Vaak 
werkten Balans-afdelingen samen 
met andere organisati es om een 
zo goed mogelijk aanbod te kun-
nen presenteren. En soms kregen 
bezoekers niet alleen informati e, 
maar konden ze ook zelf iets erva-
ren van de problemati ek waarover 
werd gesproken.

VEELHEID AAN ONDER-
WERPEN
Na de oprichti ng in 1987 heeft  
Balans lange ti jd vooral ouders van 
kinderen met ADHD en dyslexie 
van informati e voorzien. Ook nu 
Balans een nog bredere groep wil 
bedienen, worden deze thema’s 
uiteraard niet vergeten. Zo was er 
in 2019 de Dyslexietour, met bij-
eenkomsten door heel Nederland 
(zie pag. 15), en Balans Utrecht 
hield enkele drukbezochte bijeen-
komsten rondom ADHD (onder 
meer ‘Ik heb ADHD en ik neem 
mijn ouders mee’, een avond voor 
ouders en de kinderen met ADHD 
zelf). Ook de avond van Balans 
Rijnland over ‘Prikkelverwerking 
bij kinderen’ zal veel ouders van 
kinderen met ADHD hebben aan-
gesproken.

Ook andere thema’s kwamen aan 
bod bij de regionale avonden van 
Balans in 2019. Balans Drenthe 
organiseerde avonden over hoog-
begaafdheid en TOS, Balans Til-
burg was mede-organisator van 
een succesvolle avond over DCD, 
en Balans Groningen nodigde 
een deskundige uit om te vertel-
len over gameverslaving. Balans 
Veluwe sloot prachti g aan bij het 
streven van Balans om er ook te 
zijn voor jong-volwassenen. De 
afdeling deed dit met een groots 
opgezett e avond over ‘De weg van 
school naar werk en wonen’. 
Over ‘school’ gesproken: uiteraard 
organiseerden de afdelingen ook 
acti viteiten rondom onderwijs. 
Een ervan was de bekende the-
ma-avond ‘De overstap van PO 
naar VO’, die Balans Utrecht elk 
jaar organiseert om ouders te hel-
pen bij de schoolkeuze.  

MEERDERE SPREKERS
‘Vroeger’ was er op vrijwel elke Ba-
lans-avond één spreker die een le-
zing hield, maar ook op dat gebied 
is er vernieuwing. Bij de genoem-
de avond van Balans Utrecht over 
schoolkeuze konden bezoekers in 
drie ronden een keuze maken uit 

vier verschillende workshops. De 
Veluwse avond ‘De weg van school 
naar werk en wonen’ bestond uit 
maar liefst vier lezingen en een fo-
rumdiscussie - en na afl oop kon-
den bezoekers hun persoonlijke 
vragen voorleggen aan de sprekers 
van de avond.

Nieuw is ook de trend om kinderen 
zelf een rol te geven bij de voor-
lichti ng over hun ondersteunings-
behoeft e. Zo vertelden kinderen 
met DCD  over hun ervaringen 
ti jdens de DCD-avond in Tilburg, 
terwijl kinderen met ADHD hun 
stem lieten horen ti jdens de voor-
lichti ngsavonden ‘Ik heb ADHD en 
ik neem mijn ouders mee’.

SAMENWERKING MET 
PARTNERS
Enkele Balans-afdelingen organi-
seerden een deel van hun acti vi-
teiten in samenwerking met part-
ners. Balans Tilburg deed dat voor 
de thema-avond DCD (Onderwijs-
centrum Leijpark en Libra Revali-
dati e & Audiologie), Balans Utrecht 
voor alle drie haar ADHD-avonden 
(tweemaal met het St. Antonius 
Ziekenhuis Utrecht, eenmaal met 
de Bibliotheek Lek & IJssel), en Ba-
lans Groningen werkte - voor een 
avond met hoofdthema ‘thuiszit-
ters’ - samen met Oschool Haren.

ZELF ERVAREN
Bij de voorlichti ng over ontwikke-
lingsproblemen wordt de laatste 
jaren geprobeerd mensen zelf te 

THEMABIJEENKOMSTEN REGIO’S ONDERWIJS-SYMPOSIA
Balans zou niet kunnen bestaan zonder haar vrijwilligers, die door het hele 
land acti viteiten organiseren. Een dankwoord aan hen is hier op z’n plaats. 
Op deze pagina een impressie van de Balans-bijeenkomsten die in 2019 
werden georganiseerd door de regionale afdelingen van Balans.

Al sinds de oprichti ng van Balans in 1987 
organiseerde de oudervereniging vrijwel 
elk jaar een groot landelijk symposium voor 
ouders en professionals. De afgelopen jaren 
was er geen symposium, maar in 2019 keerde 
het terug: het Balans Symposium. Maar in 
plaats van één, werden er zelfs zes symposia 
ingepland. Drie ervan werden gehouden 
in 2019: drie avondsymposia over ‘Ouder-
betrokkenheid in het onderwijs’, op verschil-
lende plaatsen in Nederland.

laten ervaren hoe het is om een 
dergelijk probleem te hebben. 
Ook bij twee Balans-acti viteiten 
in het land was dat in 2019 mo-
gelijk. Onderdeel van de DCD-
avond van Balans Tilburg was een 
DCD Ervaringscircuit. En ti jdens 
de Drentse voorlichti ngsavond 
over TOS (verzorgd door Konink-
lijke Kentalis) kregen de deelne-
mers enkele ervaaropdrachten.

TOT SLOT
Na een periode zonder Balans-
acti viteiten in Groningen en 
Drenthe, wisten vrijwilligers de 
Balans-afdelingen in deze provin-
cies nieuw leven in te blazen. 
Dankzij deze vrijwilligers staat 
Balans ook in Noord-Nederland 
weer op de kaart. Goed voor de 
leden in Groningen en Drenthe!

De hoofdmoot van elk symposium werd gevormd door interacti eve 
lezingen van school-, kinder- en GZ-psycholoog Noëlle Pameijer 
(over ‘Samenwerken aan schoolsucces’) en onderwijsjuriste Katinka 
Slump (‘Het onderwijs(voor)recht: van leerplicht naar leerrecht’).

NOËLLE PAMEIJER
Voor Noëlle Pameijer is de relati e tussen ouders en school een terug-
kerend thema. Al ti jdens een stage voor haar studie merkte zij 
hoe weinig er in het onderwijs gebruik werd gemaakt van de � 

BM04 - 2018:
Familie Diemel, zoon Dominick
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deskundigheid van ouders. Sindsdien is het haar 
missie om de samenwerking tussen ouders en onder-
wijsprofessionals te verbeteren. Zij vertelde erover 
ti jdens de Balans-symposia over ouderbetrokken-
heid. ‘Hoe kunnen school en ouders samen het 
onderwijs aan hun leerling/kind versterken?’; ‘Hoe be-
reid je als ouder een goed gesprek met school voor?’; 
‘Wat kun je zeggen en vragen (en waarom)?’; ‘Wat kun 
je wél doen, en wat juist beter niet doen in het con-
tact met school?’ Dat waren de thema’s die Pameijer 
op boeiende, vaak ook beeldende wijze de revue liet 
passeren.

KATINKA SLUMP
Maar wat kun je doen als school niet wil meewerken 
aan oplossingen voor een kind met een ondersteu-
ningsbehoeft e? Wat kun je doen als er zoveel mis is 
gegaan, dat je kind thuis zit en geen onderwijs meer 
krijgt? Daarover gingen de lezingen die Kati nka Slump 
hield ti jdens de regionale Balans-symposia. Aan de 
hand van een groot aantal verdrags- en wetsteksten 
- het VN Kinderrechtenverdrag, de Salamanca Verkla-
ring, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het Primair 
Onderwijs, etc. etc. - maakte onderwijsjuriste Slump 
duidelijk dat er geen juridische basis is voor het ont-
houden van onderwijs aan een groep kinderen - zoals 

dat in Nederland nog steeds gebeurt wanneer 
scholen zich ‘handelingsverlegen’ verklaren; niet kun-
nen of willen tegemoetkomen aan de onderwijsbe-
hoeft en van leerlingen met een ondersteuningsvraag. 
‘Neem het leerrecht op in de Grondwet!’ bepleitt e 
zij hartstochtelijk, maar ook met een fl inke dosis 
humor.

INTERACTIEF
De lezingen van Pameijer en Slump waren interacti ef: 
bezoekers konden al ti jdens de voordracht vragen 
stellen over de materie. Van die gelegenheid werd 
ook ruimschoots gebruikmaakt, zodat geregeld een 
gesprek ontstond tussen spreker en bezoekers.

SYMPOSIA IN DRIE REGIO’S
De Balans-symposia ‘Ouderbetrokkenheid in het
onderwijs’ werden in 2019 gehouden in:
• Noord-Nederland: Paterswolde (2 oktober)
• Zuid-West-Nederland: Capelle a/d IJssel
 (9 oktober)
• Oost-Nederland: Wierden (26 november)

DYSLEXIETOUR
In opdracht van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie organiseert 
Balans in 2019-2020 de Dyslexietour: een serie van 24 inloopbijeenkom-
sten over leesproblemen en dyslexie. Balans organiseert de Dyslexietour 
samen met bibliotheken in heel Nederland. De bijeenkomsten zijn bedoeld 
voor ouders, voor de kinderen met dyslexie zelf en voor andere belangstel-
lenden (met name leerkrachten en zorgprofessionals).

De Dyslexietour startte woensdagmiddag 25 septem-
ber met een feestelijke bijeenkomst in de Nieuwe 
Bibliotheek in Almere.

Elke inloopbijeenkomst in de Dyslexietour kent 
dezelfde opzet:
� Tweemaal een korte presentati e over leespro-

blemen en dyslexie, onder de ti tel ‘Houvast bij 
dyslexie’. De presentati e wordt gegeven door een 
medewerker van Balans. Na elke presentati e is er 
uitgebreid de gelegenheid om ervaringen uit te 
wisselen en vragen te stellen.

� Vertoning van de korte fi lm ‘Dyslexie, wat heb 
ik nodig?’. In de fi lm vertellen drie kinderen met 
dyslexie en hun ouders welke hulp of ondersteu-
ning zij nodig hebben.

� Een informati emarkt, met stands van regionale 
zorgaanbieders en aanbieders van hulpmiddelen en 
dyslexiesoft ware. Bij de stand van Balans zijn ook 
de ‘leidraden’ verkrijgbaar die Balans heeft  gemaakt 
voor ouders van kinderen met leesproblemen en 
dyslexie: ‘Mijn kind met leesproblemen of dyslexie 
op de basisschool’ en ‘Mijn kind met leesproblemen 
of dyslexie op de middelbare school’ (zie pag. 9).

� Voor de kinderen zelf is er een rondleiding over het 
Makkelijk Lezen Plein van de bibliotheek (gegeven 
door de bibliothecaris), en een Meet & Greet met 
ervaringsdeskundigen met dyslexie. Verder krijgen 
alle aanwezige kinderen een speciale Dyslexie-
special van het ti jdschrift  BalansKIDS.

BM02 - 2019:
Familie Schakelaar, zoon Levy
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DYSLEXIETOUR IN 2019
In 2019 zijn al Dyslexietour-bijeenkomsten gehouden 
in:
• Houten (18 september, pilot)
• Almere (25 september, offi  ciële start van
 de Dyslexietour)
• Amstelveen (13 november)
• Assen (19 november)
• Panningen (20 november)
• Landgraaf (30 november)

Het aantal aanmeldingen varieerde van 26 (Almere) 
tot 55 (Assen), maar het werkelijke aantal bezoekers 
lag meestal hoger: vaak namen ook ‘toevallig aan-
wezige’ bezoekers van de bibliotheek een kijkje bij de 
Dyslexietour-bijeenkomst.
De aanwezige ouders waardeerden vooral de gele-
genheid om ervaringen uit te wisselen en vragen te 
stellen over de specifi eke situati e van hun kind met 
dyslexie. 

De Dyslexietour is een van de vele acti vitei-
ten van het Sti muleringsprogramma  Aanpak 
Dyslexie. Dit project is in 2018 opgezet op
initi ati ef van Oudervereniging Balans. In 2017 
vroeg Balans bij het  Ministerie van Onder-
wijs om aandacht voor ontstane tekorten aan 
kennis, vaardigheden en inzichten ten aanzien 
van dyslexie binnen het onderwijs. Dat heeft  
geresulteerd in het Sti muleringsprogramma 
Preventi e & Integrati e Aanpak Dyslexie & Hulp-
middelen Onderwijs. Balans is een van de part-
ners in dit project, dat loopt tot eind 2021. 
De andere partners zijn het Experti secentrum 
Nederlands en het Nederlands Kwaliteits-
insti tuut Dyslexie (NKD).

STIMULERINGSPROGRAMMA
AANPAK DYSLEXIE

‘Ik wilde dat ik deze cursus eerder had kunnen volgen. Had een hoop stress 
gescheeld.’ Dat schreef een ouder die had deelgenomen aan BalansOuder-
power, een cursus die na enkele jaren terugkeerde in het cursusaanbod van 
Balans. Naast Ouderpower organiseerde Balans in 2019 (mede) de training 
‘Ouders ervaren en deskundig’ en cursussen voor leerkrachten over dyslexie 
en dyscalculie.

BALANSOUDERPOWER EN ANDERE CURSUSSEN

BALANSOUDERPOWER
BalansOuderpower is bedoeld voor ouders van ti eners 
met een ondersteuningsbehoeft e (zoals ti eners met 
ADHD of auti sme). In zes cursusavonden gaan ouders 
met elkaar na waarom deze kinderen zich gedragen 
zoals ze zich gedragen. Ze leren kijken naar de achter-
gronden van het gedrag en naar de veranderingen die 
er in de ti enerti jd en adolescenti e plaatsvinden. Ze 
leren over de verschillen tussen de gewone puberteits-
problemen en de extra problemen waar jongeren uit 
de Balans-doelgroep tegenaan lopen.

Ervaringsdeskundige trainers
De cursus is aangepast aan de recente ontwikkelin-
gen en wordt gegeven door ouders die ervarings-
deskundig zijn en een speciale training hebben ge-
volgd bij Balans. Ouders die de stof zelf hebben 
doorleefd en die hebben geoefend met het overbren-
gen ervan aan andere ouders. 
BalansOuderpower is bedoeld voor ouders van 
kinderen met ondersteuningsbehoeft en bij leren en/
of gedrag vanaf de leeft ijd groep 8 basisschool tot 
ongeveer 18 jaar.

Zes cursusavonden
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten met elk een 
eigen onderwerp. Een cursusavond duurt van 19.30 
tot 22.00 uur. Op zo’n avond wordt niet alleen de 
theorie behandeld, de ouders krijgen ook uitgebreid 
de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. Dat 
gebeurt aan de hand van groepsopdrachten. Aan het 
einde van de avond krijgen de deelnemers ‘Vragen 
voor Thuis’ mee: een thuisopdracht die het mogelijk 
maakt om met de stof te oefenen en erop te refl ec-
teren.

DE ZES MODULES ZIJN:
1. Het ti enerbrein
2. Communicati e
3. School
4. Vriendschap, relati es en seksualiteit
5. Van het rechte pad af
6. Hoe nu verder?�

De bibliothecaris geeft  
de kinderen een rondleiding op 
het Makkelijk Lezen Plein

16 | BALANS JAARVERSLAG | 2019
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BALANSOUDERPOWER
IN 2019
Voor het seizoen 2019-2020 werden cur-
sussen in acht verschillende plaatsen ge-
pland. Vier cursussen startt en in 2019:
- BalansOuderpower Den Bosch (gehou-
den tussen 12 september en 21 novem-
ber 2019)
- BalansOuderpower Amsterdam (30 ok-
tober 2019 tot 22 januari 2020)
- BalansOuderpower De Bilt (31 oktober 
2019 tot 23 januari 2020)
- BalansOuderpower Rheden (6 november 
2019 tot 5 februari 2020)

Problemati ek kinderen deelne-
mers
De meeste deelnemers hebben kinderen 
met ADHD, ADD of auti sme (in totaal 
ca. 75%). Bij ongeveer een kwart van de 
kinderen van deelnemers is sprake van 
leerproblemen of is nog geen diagnose 
gesteld. Vaak ook spelen er naast de 
AD(H)D of het auti sme nog bijkomende 
problemen, zoals opstandigheid, game-
verslaving, leerproblemen of een ‘dis-
harmonisch intelligenti eprofiel’.

‘Het werkt echt!’
De cursisten waren bijna zonder uitzonde-
ring zeer positi ef over BalansOuderpower. 
Dat bleek bij de evaluati e, zie hiernaast, 
waarbij onder meer de volgende opmer-
kingen werden genoteerd:

Ouders waardeerden de cursus met gemiddeld een 8. 
Op de vraag of zij de cursus zouden aanbevelen bij 
ouders in een soortgelijke situati e als die van hen, zeiden 
vrijwel alle deelnemers volmondig ja.
BalansOuderpower wordt mede mogelijk gemaakt 
door een bijdrage van ZonMW.

OUDERS ERVAREN EN DESKUNDIG
Bevorderen dat er meer begrip komt voor het 
perspecti ef van ouders: dat was, heel kort samen-
gevat, het doel van de cursus ‘Ouders ervaren en 
deskundig’ die Balans samen met MetaMama organi-
seerde in 2019.
Deze cursus voor ouders was opgedeeld in drie 
blokken: 
• Ken je eigen verhaal
• In contact met professionals
• Met je verhaal naar buiten

In ti en cursusdagen (tussen 16 september 2019 en 
31 januari 2020) werden vragen behandeld zoals:
- Hoe vertel ik mijn verhaal als ouder van een zorg-

intensief kind? 
- Hoe kan mijn verhaal iets betekenen voor anderen?
- Hoe zet ik dat verhaal zodanig in dat men meer 

begrip krijgt voor het perspecti ef van ouders? 
- Hoe kan ik bijdragen aan het oudervriendelijk(er) 

maken van een organisati e?
- Hoe verstevig ik mijn positi e als ouder? Wat is 

daarvoor nodig? Wat moet ik daarvoor weten en 
kunnen?

- Hoe ga ik om met opdrachtgevers en met de pers?

Na afl oop waren de deelnemers klaar voor een rol 
als ‘ambassadeur’ voor ouders van zorgintensieve 
kinderen.

‘Ouders: ervaren en deskundig’ werd mede mogelijk 
gemaakt door een subsidie van ZonMw.

CURSUSSEN DYSLEXIE/DYSCALCULIE 
VOOR HET ONDERWIJS
In maart 2019 organiseerde Balans voor het onder-
wijsveld twee unieke cursussen ‘dyslexie/dyscalculie 
vroegti jdig signaleren en begeleiden’. Op 11 maart 
kwamen leerkrachten en intern begeleiders uit het 
basisonderwijs naar De Bilt om zich te laten voorlich-
ten over dyslexie en dyscalculie, en om meer te leren 
over de begeleiding van kinderen met deze leerstoor-
nissen. Op 22 maart was er eenzelfde cursus voor 
docenten, mentoren en zorgcoördinatoren uit het 
voortgezet onderwijs.

De cursussen werden gegeven door Frida Meints 
(rekenspecialist), Terry van de Beek (taalspecialist) en 
een medewerker van Oudervereniging Balans.

Dankzij een subsidie van het ministerie van OCW 
konden de cursussen voor een zeer laag bedrag wor-
den aangeboden, de belangstelling vanuit het onder-
wijs was dan ook groot.

BM04 - 2018:
Familie Van Dalfsen

‘Je voelt je verbonden, het is alsof je in 
een warm bad terechtkomt.’

‘Ik heb gemerkt dat ik wat rusti ger ben 
en beter met mijn kind kan praten.’

‘Fijn dat ik samen met andere ouders, 
die in het zelfde schuitje zitt en, over mijn 

thuissituati e heb kunnen praten.’

‘Ik heb meer inzicht gekregen hoe 
ik het thuis moet aanpakken.’

‘Er wordt hier echt naar me geluisterd 
en heb hier veel aan.’

‘Heldere, duidelijke informatie 
en goed toepasbaar.’

‘Weet nu zoveel meer dat ik het 
weer aankan.’

‘Goede cursus en fijne trainers, 
waardoor ik mijn thuissituati e duidelijk 

heb kunnen verbeteren.’

‘Veel geleerd en gelijk toegepast: 
werkt echt!’

‘Meer rust en duidelijkheid door tips en 
tricks van zowel trainers als andere ouders.’

‘Goede tips gekregen hoe ik mijn kind 
op school de juiste 

begeleiding kan laten geven.’

‘Begrijp nu meer over hoe een tiener denkt 
en hoe ik hiermee kan omgaan.’
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BALANSADVIES

BELANGENBEHARTIGING: POLITIEKE LOBBY

De afgelopen jaren was BalansAdvies beperkt bereikbaar, maar 
sinds oktober 2019 zitt en de (ervarings)deskundige medewer-
kers van het Adviesteam elke werkdag van 10.00 tot 13.00 uur 
klaar om vragen te beantwoorden (030 - 2255050, keuze 3). 
Buiten de openingsti jden kunnen vragen worden ingesproken, 
of ze kunnen worden gesteld via een contactf ormulier op de 
website van Balans.

VRAGEN ZEER DIVERS
De vragen die worden voorgelegd aan de medewerkers van 
BalansAdvies zijn zeer divers. ‘Hulp bij de begeleiding van een 
dochter met ADD’; ‘hulp bij het opvoeden van een hoogbegaafd 
kind’; ‘je rechten als ouder bij een confl ict met de basisschool 
over het onderwijs aan je kind’; ‘advies bij schoolkeuze voort-
gezet onderwijs’; ‘de ins en outs van het verkrijgen van een 
vergoeding voor ADHD-medicati e’; ‘advies over hulp bij DCD’, 
‘slaapproblemen’, ‘rijbewijs en ADHD-medicati e’; het is slechts 
een kleine greep uit de onderwerpen waarover BalansAdvies 
werd benaderd.

PROBLEMATIEK: VERSCHIL JONGENS-MEISJES
Voor meisjes werd vooral advies gevraagd op het gebied van 
leerproblemen, bij de gesprekken over jongens was het beeld 
heel anders. Dat blijkt uit de volgende cijfers:
Jongens: 

Ca. 29% van de adviezen ging over leerproblemati ek, 
ca. 34% over gedragsproblemati ek, ca. 36% over een combi-
nati e van problemen. We noteerden onder meer de volgende 
combinati es van problemen:  auti sme met hoogbegaafdheid; 
auti sme met ADHD; auti sme met ADHD en dyslexie; ADHD 
en hoogbegaafdheid; DCD en hoogbegaafdheid; ADD en 
NLD met dyslexie; ADD met dyscalculie; ADHD met Conduct 
Disorder en ODD.

Meisjes:
Ca. 72% van de adviezen had betrekking op leerproblemati ek, 
ca. 16% op gedragsproblemati ek, ca. 12% op een combinati e 
van problemen. Bij meisjes is er, zo lijkt het, minder combina-
ti eproblemati ek dan bij jongens.

Hieronder enkele cijfers over 
de telefonische vragen die 
BalansAdvies in 2019 kreeg.

70% ouders
Ca. 70% van de bellers was ouder
van een kind uit de Balans-doelgroep. 
Ca. 25% stelde een vraag namens een 
instanti e, terwijl ca. 5% van de bellers 
BalansAdvies benaderde als onderwijs-
professional.

60% basisschoolleeft ijd
In ca. 60% van de gevallen werd advies 
gevraagd over een kind in de basis-
schoolleeft ijd. Ca. 35% van de vragen 
had betrekking op het voortgezet 
onderwijs, ca. 5% op mbo of hbo.

70% jongens
Ca. 70% van de gesprekken 
aan de Advieslijn ging over 
jongens, 30% over meisjes.

Bij de leerproblemen gingen de meeste vragen over dyslexie, 
gevolgd door dyscalculie.

COMMUNICATIE SCHOOL - OUDERS
De medewerkers van BalansAdvies merken ti jdens de gesprek-
ken, dat ouders het meest behoeft e hebben aan een goe-
de communicati e vanuit school met betrekking tot hun kind. 
Ouders vragen om duidelijkheid en transparanti e. Om frequent 
en goed afgestemd contact dat gedragen wordt door het school-
team en dat niet afh ankelijk is van de goede wil van één leer-
kracht. Veel van de problemati ek waarover wordt gebeld, heeft  
te maken met/wordt verergerd door de gebrekkige communi-
cati e tussen school en ouders.

De Advieslijn-medewerkers die 
in 2019 weer aan de slag zijn 
gegaan, hebben dit in het ver-
leden jarenlang gedaan en be-
schikten dus al over heel veel 
kennis en ervaring. Om hun 
kennis te onderhouden en nog 
verder uit te breiden, is voor de 
medewerkers een programma 
voor deskundigheidsbevorde-
ring opgezet. De eerste bijeen-
komsten in het kader van dit 
programma vonden eind 2019 
plaats: onderwijsjuriste Kati nka 
Slump praatt e de medewerkers 
bij over het onderwijsrecht.

DESKUNDIGHEIDS-
BEVORDERING

Leden ontvangen informati e van Balans via Balans Magazine en tijdens 
thema-avonden, symposia en cursussen, maar uiteraard hebben ouders ook 
behoeft e om vragen te kunnen stellen over onderwijs en zorg. Daarmee 
kunnen zij terecht bij BalansAdvies, zowel telefonisch als via een contact-
formulier.

Op de vorige pagina’s las u vooral over de manier waarop Balans ouders in 
2019 heeft  geïnformeerd. Maar informeren alleen is niet voldoende. Om de 
positi e van kinderen uit de Balans-doelgroep en hun ouders te verbeteren, 
is ook acti e richti ng de politi ek nodig. Op deze pagina’s leest u wat Balans in 
2019 heeft  gedaan op dit gebied.

CIJFERS

THUISZITTERS
Duizenden kinderen en jongeren, veelal uit de Balans-
doelgroep, zitt en op dit moment thuis en krijgen geen 
onderwijs. De kans op een goede ontwikkeling - en 
daarmee op toekomstperspecti ef - wordt deze kinderen 
hiermee ontnomen, vindt Balans. De situati e zorgt 
voor veel leed bij kinderen, jongeren en hun ouders.

Rapport Dullaert
In januari 2019 verscheen het rapport ‘De kracht om 
door te zett en’ van Marc Dullaert (voormalig Kinder-
ombudsman en aanjager van het Thuiszitt erspact 
uit 2016). Het bevatte ti en adviezen waarmee ‘de 
impasse rondom thuiszitt en’ zou kunnen worden 

doorbroken. Dullaert stelt vast dat er bij ‘thuiszitt ers’ 
vaak sprake is van complexe problemati ek, waardoor 
school en zorgverleners zouden moeten samenwerken 
om voor het kind tot oplossingen te komen. Volgens 
hem gebeurt dat vaak onvoldoende en worden ouders 
en het kind zelf ook niet (of niet voldoende) betrokken 
bij het vinden van oplossingen. De bestaande regels 
maken het vaak ook lasti g om maatwerk te kunnen 
leveren (bijvoorbeeld ‘les op afstand’ gedurende een 
deel van de week, voor kinderen die het niet aan-
kunnen om vijf dagen per week naar school te gaan).
En het uitgangspunt is nog alti jd leerplicht in plaats van 
leerrecht, waardoor het vinden van oplossingen lasti -
ger wordt. �
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Marc Dullaert adviseert allereerst om preventi e cen-
traal te stellen: signaleer als school vroegti jdig bij welke 
leerlingen problemen zouden kunnen ontstaan en 
bekijk samen met ouders en kind wat er nodig is om 
dat te voorkomen. Ontstaan die problemen toch, 
dan zou binnen de school een multi disciplinair team 
(samenwerking onderwijs - zorg!) moeten zoeken naar 
oplossingen. Lukt dat niet, dan zou na vier weken een 
‘casusregisseur onderwijs en zorg’ de zaak moeten 
overnemen. Deze regisseur zou, in overleg en met 
instemming van de ouders, moeten kunnen forceren 
dat er voor het kind een passend onderwijs- en zorg-
aanbod komt.

In een brief aan de Tweede Kamer (Vaste commissie 
voor OCW) vroegen Balans en Ouders & Onderwijs 
om alle adviezen uit het rapport van Dullaert over te 
nemen: ‘Het rapport van Dullaert geeft  10 samenhan-
gende adviezen om tot een structurele oplossing te 
komen voor kinderen die in het huidige onderwijssys-
teem niet tot hun recht komen. De adviezen vormen 
nadrukkelijk een ‘package deal’ die gezamenlijk een 
aantal fundamentele vraagstukken aanpakken. Deze 
set aan adviezen hebben de potenti e om kinderen 
die nu buiten de boot vallen het perspecti ef op leren 
en ontwikkelen weer terug te geven. We willen dan 
ook nadrukkelijk onze gezamenlijke steun voor deze 
adviezen uitspreken en de verantwoordelijke ministers, 
gemeenten, samenwerkingsverbanden en anderen 
oproepen al deze adviezen uit te voeren.’

Onderwijs-zorgbrief ministeries
De ministers Slob (Onderwijs) en De Jonge (VWS) 
waren dat laatste echter niet van plan, zo bleek uit 
hun ‘Onderwijs-zorgbrief’ aan de Tweede Kamer. In 
hun voorstellen dachten zij nog alti jd vanuit de leer-
plicht - terwijl volgens Balans de vraag ‘Wat heeft  dit 
kind nodig om te leren?’ het uitgangspunt moet zijn. 
Verder bevatt e hun brief enkele voorstellen waarmee 
het instemmingsrecht van ouders in gevaar leek te 
komen. Zo werd in de brief geopperd dat scholen 
straks nog maar in zee hoeven te gaan met één of 
twee zorgaanbieders. Onduidelijk is wat dit bete-
kent voor de inspraak van ouders als het gaat om de 
ondersteuning van hun kind op school.

Statement Balans
Balans en de Nederlandse Vereniging voor Auti sme 
maakten hun bezwaren kenbaar voorafgaand aan het 
Kamerdebat over de Onderwijs-zorgbrief. Het debat 
zelf stelde ons echter niet gerust. ‘Echte baanbreken-

de oplossingen hebben we niet gehoord’, schreven 
we na afl oop op Balansdigitaal.nl. ‘En de stem van ou-
ders? In hoeverre wordt dat een echte serieuze stem? 
Komt het door Oudervereniging Balans fel bevochten 
instemmingsrecht niet in het geding?’

PETITIE ONDERWIJS - ZORG
Op 25 juni (vlak voordat de Tweede Kamer sprak 
over passend onderwijs), overhandigden Balans 
en vijf andere organisati es de peti ti e ‘Alle kinderen 
passend onderwijs en zorg!’ aan de Vaste Kamer-
commissie Onderwijs. De peti ti e was in korte ti jd 
meer dan 6000 X ondertekend.

Vangnet van deskundigen
Met de peti ti e deden we een dringend beroep op On-
derwijsminister Slob en de Tweede Kamer en vroe-
gen om een onafh ankelijk ‘vangnet’ bij problemen van 
kwetsbare kinderen in het onderwijs. Een vangnet van 
inhoudelijk deskundige specialisten, die samen met 
ouders en het kind opnieuw beoordelen welke onder-
steuning en hulp nodig is. Een vangnet waarbinnen de 
vraag ‘Wat heeft  dit kind nodig om zich wél te kunnen 
ontwikkelen?’ centraal staat.

Dit vangnet van deskundigen moet beslissings-
bevoegdheid hebben in onderwijs en in de zorg. Niet 
de regels en de fi nanciën moeten centraal staan, maar 
de behoeft en van het kind. De onafh ankelijke speci-
alisten monitoren of de gemaakte afspraken worden 
uitgevoerd - en bekijken samen met kinderen, ouders 
en andere betrokken professionals of het ondersteu-
ningsaanbod in de prakti jk nog passend is of moet 
worden bijgesteld. Dit is in het belang van de ontwik-
keling van kinderen en zal ervoor zorgen dat escala-
ti es en confl icten worden voorkomen.

Met zo’n netwerk van deskundigen wordt bovendien 
een einde gemaakt aan het huidige, ongewenste feno-
meen dat kinderen in de ene regio slechter af zijn dan 
in de andere: op het gebied van passend onderwijs 
blijken er grote regionale verschillen te bestaan tussen 
scholen en samenwerkingsverbanden. Daarbij staan 
ouders te vaak buitenspel. ‘Luister naar de ouders 
en het kind en zorg voor samenwerking in het 
belang van de ontwikkeling van het kind’, vroegen 
we minister Slob en de Tweede Kamer. ‘Zo wordt 
escalati e voorkomen.’

Petitie van zes organisaties
De peti ti e ‘Alle kinderen passend onderwijs en zorg! 
Regel een onafh ankelijk vangnet’ was een initi ati ef 
van Oudervereniging Balans en de Nederlandse Ver-
eniging voor Auti sme - ondersteund door Ypsilon, 
Mama Vita, Ouderkracht voor ’t kind en Auti passend 
Onderwijs Utrecht.

REGIONALE
OUDERSTEUNPUNTEN
Hierboven las u dat Balans zich in de politi eke lobby 
sterk maakt voor het realiseren van leerrecht en het 
verbeteren van de rechtspositi e van ouders. Daarbij 
volgt Balans een zogenaamd ‘tweesporenbeleid’. Aan 
de ene kant lobbyt de vereniging voor deze twee 
punten. Aan de andere kant willen we ouders zo goed 
mogelijk informeren en ondersteunen.
Om dat nog beter te kunnen doen, heeft  Balans in 
2019 ook een plan gemaakt voor het opzett en van 
regionale oudersteunpunten, samen met Ouders 
& Onderwijs. Bij deze steunpunten moeten ouders 
terecht kunnen voor ondersteuning en zo nodig een 
buddy, om hen te helpen in het oerwoud van regels 
rondom passend onderwijs. Vanwege de huidige, 
grote regionale verschillen is het nodig om ouders 
juist in de regio te helpen met kennis van de regionale 
situati e rondom passend onderwijs.

Instemming Marc Dullaert
Marc Dullaert, hierboven al genoemd in verband met 
zijn rapport over de thuiszitt ersproblemati ek, onder-
steunt het plan voor oudersteunpunten en zou het 

graag uitgevoerd zien. ‘Zoveel ouders zijn zoekende’, 
zei hij in een interview op Radio 1 (1 augustus 2019). 
‘We moeten sneller signaleren dat het niet goed gaat 
en hier meteen acti e op ondernemen.’

MELDPUNT DWANG EN 
DRANG
Omdat ouders verantwoordelijk zijn voor de ont-
wikkeling van hun kind, ontstaan er soms confl icten 
met school en hulpverleners. Als ouders dan wordt 
gevraagd genoegen te nemen met minder goede op-
lossingen, kunnen zij dat weigeren uit vrees dat hun 
kind onvoldoende zal worden geholpen of zelfs verder 
achterop zal raken. Als in zo’n geval de standpunten 
zich verharden, kan dit leiden tot een vertrouwens-
breuk en zelfs tot ‘dwang en drang’ richti ng ouders: 
zij worden onder druk gezet om iets te doen waar zij 
niet achter staan. In dit soort situati es zien we steeds 
vaker Veilig Thuis (VT) meldingen. VT-meldingen zijn 
traumati serend voor ouders en kinderen. De impact 
ervan is langdurig.

Het Meldpunt
Om te inventariseren hoe vaak ouders op zo’n manier 
in de problemen komen, startt e Balans in september 
2019 het Meldpunt Dwang en Drang.�

BM02 - 2019:
Familie Gobind, zoon Shayer
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We riepen ouders en professionals op om hun 
signalen te melden, zodat we hier gezamenlijk aan-
dacht voor zouden kunnen vragen. Velen maakten 
hier gebruik van: we kregen ti entallen reacti es per 
mail en spraken ook verschillende ouders die hun 
verhaal telefonisch met ons wilden delen. 
De binnengekomen verhalen zijn inmiddels geanoni-
miseerd en geanalyseerd. Ze zullen worden gebruikt 
om het probleem aan te kaarten bij politi ek en beleids-
makers. Balans werkt hiervoor samen met organi-
sati es zoals Ieder(in), Ouders & Onderwijs en het NJi.
In de loop van 2020 zal Balans een conferenti e 
organiseren die moet uitmonden in oplossingen voor 
ouders die, vanwege knelpunten in het onderwijs of 
de zorg, onbedoeld in aanraking komen met dwang 
en drang.

STUDEREN MET 
‘EEN FUNCTIEBEPERKING’  

De begeleiding van studenten met 
ADHD, auti sme, dyslexie of andere 
ontwikkelingsproblematiek is vaak 
niet goed geregeld - niet op het 
mbo, niet op het hbo en niet in het 
wetenschappelijk onderwijs. Na 
een oproep op de website ontving 
Balans vele, vaak schrijnende ver-
halen waaruit dit blijkt.

Knelpunten
• In theorie is een aangepast studieprogramma vaak 

mogelijk, maar in de prakti jk lopen veel studenten 
hierop vast (bij een vraag om hulp worden zij regel-

mati g heen en weer gestuurd van de mentor naar 
de studentenassistent, de decaan en de studie-
adviseur). 

• De begeleiding heeft  vaak onvoldoende experti se 
op het gebied van ontwikkelingsproblemati ek zoals 
auti sme en ADHD. 

• Veel ouders willen hun kinderen graag helpen bij 
de problemen waar zij ti jdens hun studie tegenaan 
lopen. Toch worden ouders stelselmati g buitenspel 
gezet. 

• Studeren kost studenten met een functi ebeperking 
extra veel energie, waardoor een bijbaan voor hen 
niet alti jd haalbaar is. Er is een studietoeslagregeling 
om fi nanciële problemen te voorkomen, maar studen-
ten weten dat vaak niet. 

• Samenwerkingsopdrachten en stages zijn vaak een 
struikelblok, met name voor studenten met auti sme, 
en in de prakti jk wordt daarbij vaak geen rekening 
gehouden met hun diagnose. 

• En als de student vastloopt en zijn opleiding niet 
weet af te ronden, blijft  hij vaak achter met een forse 
studieschuld - zonder afgeronde opleiding, en met 
weinig perspecti ef op een baan.

‘Dossiers’ van Balans
In 2018 maakte Balans al een Dossier waarin de 
problemen van mbo-studenten werden samengevat. 
Begin 2019 verscheen er ook een Dossier ‘Studeren 
op het Hoger Beroepsonderwijs of Wetenschappelijk 
Onderwijs. Zorgelijke ervaringen uit de prakti jk’ (een 
gezamenlijke uitgave van Balans en de Nederlandse 
Vereniging voor Auti sme). Naast een analyse van de 
knelpunten, droegen we uiteraard ook oplossingen 
aan:
• Verbeter de zorgstructuur binnen het hbo en wo. 

Met meer kennis en experti se op het gebied van 
ontwikkelingsproblemati ek.

• Maak ondersteunende faciliteiten beter toeganke-
lijk: een aangepast studieprogramma, compense-
rende maatregelen bij examens, en de studietoe-
slagregeling van de gemeenten.

• Maak samenwerking met ouders van de studen-
ten mogelijk, als studenten zelf aangeven dat ze dit 
wensen.

• Laat studenten met een functi ebeperking niet met 
een studieschuld zitt en. Tref voorzieningen om uit-
zichtloze situati es te voorkomen.

Kamerdebat
In april 2019 stuurde Balans het Dossier mbo en het 
Dossier hbo/wo naar de Tweede Kamer, voorafgaand 

aan het Kamerdebat over ‘Studeren met een functi e-
beperking’. In de begeleidende brief vroegen we om 
ook studenten met een beperking een eerlijke kans 
te geven hun talenten en capaciteiten te ontplooien 
en zich goed te kunnen voorbereiden op de arbeids-
markt.

Tijdens het debat kreeg minister Ingrid van Engels-
hoven veel kriti sche vragen van Kamerleden waarin 
de aandachtspunten uit onze dossiers aan de orde 
werden gesteld. De minister deed een aantal toe-
zeggingen. 
• Ze beloofde te kijken naar mogelijkheden voor 

eerdere begeleiding van studenten met een beper-
king bij het vinden en behouden van werk. 

• Ze zou mbo-instellingen gaan wijzen op hun taak 
en verantwoordelijkheid bij het vinden van passende 
stageplaatsen voor studenten met een beperking. 

• En de minister zegde toe te gaan werken aan de on-
bekendheid met het zogenaamde Profi leringsfonds. 
Dit is een fi nanciële ondersteuning bij studiever-
traging hoger onderwijs, waar ook studenten met 
een beperking gebruik van kunnen maken. Veel geld 
van het Profi leringsfonds blijft  nu nog op de plank 
liggen.

Oudervereniging Balans blijft   de ontwikkelingen 
volgen en zal de minister zo nodig aan haar toezeggin-
gen herinneren.

DIGITALE SCHOOLBOEKEN 
VOOR LEERLINGEN MET 
DYSLEXIE
Digitale schoolboeken zijn een uitkomst voor leer-
lingen met extra ondersteuningsbehoeft en, waar-
onder dyslexie. Als de leerling zo’n digitale versie van 
het lesboek opent in een van de speciale soft ware-
programma’s die hiervoor bestaan, krijgt hij het boek 
voorgelezen en kan hij ook gemakkelijk navigeren 
door de tekst.

Vaak niet verkrijgbaar
Sinds 2019 melden steeds meer ouders dat lesboe-
ken van hun kind niet verkrijgbaar zijn in digitale vorm. 
Dat heeft  te maken met het stopzett en van een over-
heidssubsidie aan een onafh ankelijke organisati e die 
de schoolboeken digitaliseerde. De minister van OCW 
vond in 2017 dat de uitgevers het zelf wel konden 

doen: digitale versies maken van de schoolboeken die 
zij op de markt brengen. Veel uitgeverijen doen dit 
echter niet - met name vanuit de vrees dat bestanden 
van digitale boeken gaan circuleren en dat auteurs-
rechten worden geschonden.

Lobby Balans
Balans heeft  dit probleem besproken met het minis-
terie van onderwijs en verschillende Tweede Kamer-
leden. Naar aanleiding van deze lobby heeft  de Twee-
de Kamer in december 2018 een moti e aangenomen: 
voorlopig mocht de hierboven genoemde organisati e 
uit de fi nanciële reserves schoolboeken gaan digita-
liseren totdat er een oplossing is gevonden om de 
markt zijn werk te laten doen. Tot op de dag van van-
daag is deze moti e echter niet uitgevoerd. Ouders, 
scholen en leerlingen geven aan dat het probleem 
met de digitale schoolboeken nog steeds niet is 
opgelost.

Balans pleit voor eenduidige, onafhankelijke toegang 
waarbij alle online hulpmiddelen - digitale boeken 
en softwarepakketten - beschikbaar zijn. Gezien de 
commerciële belangen die spelen, moet de minister 
markt-corrigerend optreden: óf weer subsidie geven 
aan de onafh ankelijke organisati e die de opdracht 
heeft  om alle schoolboeken te digitaliseren, óf de 
uitgeverijen verplichten voor ieder schoolboek een 
digitale versie aan te leveren aan deze organisatie, die ook 
bruikbaar is. Desnoods door stevige maatregelen. Het 
gaat erom dat voor elke leerling met bijvoorbeeld dys-
lexie de noodzakelijke hulpmiddelen beschikbaar zijn. 

Bij deze lobby trekt Balans gezamenlijk op met het 
Experti secentrum Nederlands.�
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REGIONALE AFDELINGEN

Balans heeft  een wijdvertakt net-
werk van vrijwilligers, verdeeld over 
verschillende afdelingen in Neder-
land. Deze afdelingen spelen een 
belangrijke rol bij het ondersteu-
nen van ouders, het bevorderen van 
onderlinge contacten, het geven van 
voorlichting aan ouders (en desge-
vraagd ook aan scholen, verenigin-
gen en hulpverleners), en zeker ook 
bij belangenbeharti ging binnen de 
regio. 

Een overzicht van regionale voorlichti ngsbijeen-
komsten hebt u al gekregen op pag. 12, maar de 
Balans-afdelingen doen méér dan alleen thema-avon-
den organiseren. Vanwege hun contacten en hun 
kennis van de situati e in de eigen regio, kunnen zij ook 
veel betekenen op het gebied van belangenbeharti-
ging en het informeren van ouders.

Regionale belangebeharti ging
Veel Balans-vrijwilligers hebben een innerlijke drive 
om iets te doen aan de positi e van ouders van kin-
deren met een ondersteuningsbehoeft e. ‘Wij bestrij-
ken een groot gebied waar in verhouding niet zoveel 
wordt gedaan voor ouders’, vertelde bijvoorbeeld 
Annelie van der Meer (Balans Drenthe) in een inter-
view met BalansMagazine. ‘Daar moet je dan iets aan 
doen, vind ik, want de mensen zitt en met vragen.’
Gerti e van Rhee (Balans Limburg) vertelde in het blad 
dat ‘zorg en hulp geven aan mensen’ iets is wat ze van 
nature graag doet. ‘Zo heb ik me bijvoorbeeld vorig 
jaar vastgebeten in de problemen die gezinnen kun-
nen hebben met pgb’s. Ik ben brieven gaan schrijven 
aan wethouders en raadsleden en nog alti jd strijd ik 
voor deze mensen. Dat werkt, want hier was pas nog 
iemand van de krant om naar aanleiding hiervan een 
stuk te schrijven over jeugdzorg.’
Mirjam Damen (Balans Tilburg) heeft  goede contac-
ten met de lokale politi ek en heeft  gemeenteraads-
leden ervan overtuigd dat het belangrijk is om ouders 
te ondersteunen, zowel fi nancieel als maatschappe-
lijk. ‘Het afgelopen jaar nog, toen er nieuwe raads-

leden waren geïnstalleerd, hebben we hen - samen 
met ouders die er bekend mee waren - meteen bij-
gepraat over passend onderwijs. Ik werk zelf in het 
onderwijs en weet dus hoe belangrijk het is dat ouders 
worden gehoord. Wij schuiven dus graag aan bij de 
politi ek, want we zijn van mening dat je er samen toe 
kan bijdragen dat kinderen uit de Balansdoelgroep 
een beter plekje krijgen in het onderwijs en de zorg.’ 
Ook met de medische stand heeft  Balans Tilburg goede 
contacten. Zo is Balans Tilburg bekend bij de ADHD-
poli in het ETZ, een Tilburgs ziekenhuis, en de afde-
ling heeft  ook een ingang bij de huisartsen in de regio. 
‘We hebben onder meer meegeschreven aan het PID 
(pati ënten informati e dossier). Ouders komen toch 
meestal eerst bij hun huisarts terecht. Maar die zijn 
vaak niet of onvoldoende geschoold in de materie. 
Dus als we daar ook iets kunnen betekenen, is dat 
gunsti g voor alle betrokkenen.’

Advies en informati e
De vrijwilligers van de afdelingen geven advies op 
regionaal gebied en weten dan ook in te gaan op in-
formati e over bepaalde scholen en zorginstanti es. Het 
lijkt alsof alle informati e tegenwoordig te vinden is op 
internet, maar de vrijwilligers merken dat vooral ‘nieu-
we’ ouders vaak ook behoeft e hebben aan persoon-
lijk contact. ‘We streven ernaar ouders die net een 
diagnose voor hun kind hebben gekregen, een soort 
‘warm pakketje’ mee te geven met hoe ze bijvoor-
beeld goede contactpersonen kunnen vinden. En 
hoe ze de eerste stappen kunnen zett en binnen het 
doolhof van informati e dat er dan op je af komt’, ver-
telde bijvoorbeeld Danielle Bartels (Balans Kerngroep 
Zwartewaterland / Steenwijkerland) in Balans Maga-
zine. En ook Annelie van der Meer (Balans Drenthe) 
zegt: ‘Zelfs in 2019, de ti jd van het internet en volop 
digitale informati e, komen steeds meer ouders naar 
ons toe. Ze gaan immers allemaal door dezelfde ont-
wikkeling heen als die ik desti jds heb doorgemaakt. 
Dat is iets wat blijft . Daarom is dit werk ook zo leuk 
om te doen: de contacten met mensen die in hetzelfde 
schuitje zitt en en de voldoening die het geeft  om 
hen een stukje op weg te helpen zodat ook zij zich 
kunnen redden.’
‘Die aandacht is belangrijk’, vindt ook Erna Dogger 
(Balans Twente). ‘De mensen hebben het idee dat 
ze worden gehoord. En wij verwijzen hen eventueel 
door naar andere instanti es. Ook staan we met een 
Balans-stand op bijvoorbeeld scholen of zorgmarkten.’

SAMENWERKING BALANS & 
In november 2019 hebben Mama Vita, een ouderiniti ati ef voor moeders van kinderen met auti sme, en 
Oudervereniging Balans de intenti e uitgesproken tot intensieve samenwerking. Daardoor kunnen Balans-
vrijwilligers en de ‘Mama Vita-moeders’ kennis delen en gezamenlijk acti viteiten organiseren in de regio. En 
door de samenwerking is ook een landelijk dekkend netwerk ontstaan van regionale afdelingen die overal in 
Nederland kunnen opkomen voor de belangen van ouders.

LANDELIJKE DEKKING AFDELINGEN BALANS EN REGIO’S MAMA VITA 2020
PROVINCIE BALANS-AFDELING(EN) MAMA-VITA-REGIO
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MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS
Medewerkers op het landelijk bureau, vrijwilligers van BalansAdvies en vrijwilligers in de regionale 
afdelingen in 2019: Celal Andac, Marja Arnold Bik, Daniëlle Bartels, Aart Berkhout, Lucy Boer, Suzanne 
Boomsma, Jovita Bos, Pieter Bratti  ngh, Jurgen Breeman, Tineke van den Broecke, Mathilde Brouwer, 
Mirjam Damen, Henny Dankelman, Erna Dogger, Joost van Egmond, Charlott e van Eijken, Desiré Gaas-
beek, Karin Horvat, Janny Hovenkamp, Marise Huijbregts, Marlie Jaspar, Geertje Karstens, Thea Kester, 
Beatrice Keunen, Margreet Klein Kranenburg, Bas Kooien, Lia van Kooten, Annelies Landzaat, Ineke 
Loots, Hilfred Lubbers, Joli Luijckx, Henri Mandemaker, Annelie van der Meer, Geeke van Middelkoop, 
Fenna Mulder, Sandra Muller, Claudett e Nouris, Karin van Ooijen, Nikki Oostewechel, Alberti en Op-
penheimer, Gerda van Overmeeren, Marcel Reining, Linda Schouwenberg, Marjolein Taal, Nanet Tesse-
maker, Christi ne Tolenaar, Gerti e van Rhee, Marylin Selbach, Liesbeth Singor, Marie-Claire van der Stap 
Kirsten Swinkels, Nicolett e Vach, Coby van der Veen, Petra van der Veen, Sandra Verweij, Corinne Vinks, 
Lies Visser, Theresa Visser, Birgit Voogt, Chris Voorpostel, Madelon van de Wardt, Dik de Weger, Anouk 
Wiersema-Kosters, Gea de Winter.
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DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING
Om ouders in de regio zo goed mogelijk te kunnen infor-
meren en ondersteunen, moeten de vrijwilligers van Balans 
uiteraard op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bin-
nen onderwijs en zorg. Een van de middelen om daarvoor 
te zorgen is de deskundigheidsbevordering die wordt aan-
geboden door het landelijk bureau in De Bilt. Zo was er 
2 november 2019 een goed bezochte Balans Vrijwilligers-
dag met interacti eve lezingen door Willy de Heer (over 
hoogbegaafdheid) en Kati nka Slump (over onderwijsrecht).

2

3

Oudervereniging Balans vindt het belangrijk dat 
scholen samenwerken met ouders en kinderen. En dat 
scholen het welzijn en het belang van hun leerlingen 
of studenten voorop stellen. De BalansAward wordt 
toegekend aan de school die het best tegemoetkomt 
aan de specifi eke ondersteuningsbehoeft en van de 
leerlingen.

31 GENOMINEERDEN
Na een oproep in Balans Magazine, op de website 
en de sociale media meldden 31 ouders de school 
van hun kind aan voor een nominati e. De aanmeldin-
gen werden beoordeeld op onder meer de volgende 
criteria:
- Op welke wijze is vormgegeven aan de samen-

werking tussen school, ouders en leerling (denk aan 
overleggen, besluitvorming, uitvoering)?

- Welke sti mulerende en faciliterende rol heeft  de 

1 BALANSAWARD

Tussen 2005 en 2014 reikte 
Balans elk jaar een Award 
uit voor de beste samen-
werking tussen school en 
ouders. 2019 was het jaar 
waarin de BalansAward op-
nieuw werd geïntroduceerd.

schoolleiding dan wel het schoolbestuur?
- Heeft  de school een structurele aanpak voor de 

samenwerking met ouders en leerlingen, zodat spra-
ke is van een niet-incidentele, duurzame situati e?

JURY
De jury van de BalansAward 2019 bestond uit:
• Aart Berkhout - voorzitt er; onder andere voormalig 

leerkracht speciaal onderwijs en basisschooldirec-
teur, tegenwoordig werkzaam bij BalansAdvies

• Willy de Heer - specialist op het gebied van hoog-
begaafdheid, oprichter van het Kenniscentrum voor 
makkelijk lerenden

• Noëlle Pameijer - school-, kinder/jeugd- en GZ-psy-
choloog, auteur van boeken over Handelingsgericht 
werken in het PO en VO

• Bart van Kessel – onder andere voormalig directeur 
in het speciaal onderwijs en docent aan het Semi-

narium voor Orthopedagogiek, tegenwoordig 
beleidsadviseur en consultant voor het onderwijs

WINNAAR: CLUSIUS COLLEGE
Op vrijdag 8 november werd de winnaar van de 
BalansAward 2019 bekendgemaakt: het Clusius 
College in Hoorn. Volgens de ouders van leerling 
Daan verdiende ‘het Clusius’ deze prijs omdat:
- er duidelijk sprake is van partnerschap en gelijk-

waardigheid tussen school, ouders en leerling
- deze samenwerking niet afh ankelijk is van individu-

ele personen
- deze samenwerking duidelijk is geborgd door de 

wijze waarop invulling wordt gegeven aan het
 bieden van passend onderwijs
- voor de leerling noodzakelijke aanpassingen (zoals 

aanpassingen in het lesrooster) aantoonbaar in 
kaart worden gebracht en uitgevoerd

- er een betrokken onderwijsteam is
- er sprake is van structurele kennisuitwisseling
 tussen ouders, school en leerling.

Bij de uitreiking van de BalansAward waren Daan, zijn 
ouders en grootouders, de directeur en begeleiders 
van de school aanwezig, en verder uiteraard een af-
vaardiging van Balans. Na een speech van juryvoorzit-
ter Aart Berkhout en het voorlezen van de nominati e 
door Daans moeder, reikte Balans-directeur Suzanne 
Boomsma het bij de BalansAward horende beeldje uit 
aan Marjolein Broersen, de coach en tevens docent 
Engels van Daan.

TWEEDE EN DERDE PRIJS
De tweede en derde prijs bij de BalansAward 2019 
werd uitgereikt aan respecti evelijk het Ashram 
College (Alphen a/d Rijn) en het College St. Paul 
(Den Haag). 
Het Ashram College maakte indruk door het bieden 
van (gedeeltelijk) één-op-één-onderwijs, het creëren 
van een aanbod voor hoogbegaafde leerlingen en het 
plaatsen van een geluiddichte cabine voor prikkel-
gevoelige leerlingen. 
Het College St. Paul viel op door de grote bevlogen-
heid en betrokkenheid van docenten en mentoren. 
Deze school in Den Haag heeft  kleine klassen, vaste 
lokalen voor de leerlingen (niet de leerlingen rouleren, 
maar de docenten), en een systeem waardoor voor 
elke docent direct zichtbaar is aan welke aanpassin-
gen een leerling behoeft e heeft  (ti me-out, een kop-
telefoon met muziek, of aanpassingen bij bijvoorbeeld 
dyslexie).

LEREN OMGAAN MET VERSCHILLEN
In een terugblik in Balans Magazine vertelde directeur 
Suzanne Boomsma waarom juist deze drie scholen 
de prijzen in de wacht sleepten: ‘Alle drie werken ze 
erg kindgericht en er is een goede samenwerking met 
ouders, begeleiders en experts. Korte lijnen blijkt een 
van de succesfactoren. Verder: kleine klassen en veel 
creati viteit.’  
Daarnaast wil ze benadrukken dat alles valt of staat 
met de klik tussen docent en leerling, tussen docent 
en ouders, tussen expert en docent. ‘De school is 
geen fabriek, alles draait om relati es en het leren om-
gaan met verschillen tussen kinderen. Het gaat om 
het vinden van de sleutel tot het individuele kind.’

Op weg naar de 1e prijs uitreiking van de BalansAward 2019

Winnaar BalansAward 2019
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BESTUUR EN DIRECTIE
Vanwege het besluit uit 2018 om de fusie tussen 
NVA en Balans niet te laten doorgaan, zijn in 2019  
de besturen van NVA en Balans ontvlecht.

In oktober 2019 is op feestelijke wijze afscheid  
genomen van de heer M.P.L. van den Heuvel, de 
heer W.G. Staal en mevrouw H.P.G.M. Holzmüller- 
Boereboom, onder dankzegging voor het vele werk  
dat zij voor NVA en Balans hebben gedaan. 

Ter borging van de continuïteit is de functie van  
penningmeester tot juli 2019 voortgezet door  
mevrouw M. Hendriks-Muijs. Daarna is het  
penningmeesterschap overgenomen door het 
nieuwe bestuurslid de heer S. van Knippenberg. 

In juli 2019 is ook mevrouw S. Y. van Rheenen  
toegetreden tot het bestuur, waarbij zij heeft aan- 
gegeven haar inzet voor één jaar te kunnen toe-
zeggen.
Eveneens vanwege continuïteitsborging heeft  
mevrouw G.M.W. Harteveld haar gezamenlijke voor-
zitterschap van NVA en Balans voortgezet tot juli 

ALV 13 APRIL
De ALV van zaterdag 13 april werd tussen 12.30 
en 16.30 uur gehouden op het landelijk bureau van  
Balans in De Bilt. De twee belangrijkste onderwerpen 
op de agenda:
- voorstel tot statutenwijziging
- voorstel huishoudelijk reglement

In de nieuwe (ontwerp-) statuten waren wijzigingen 
doorgevoerd naar aanleiding van het niet doorgaan 
van de fusie met de NVA. Bij de NVA wordt in leden-
vergaderingen bijvoorbeeld niet gestemd door indi-
viduele leden, maar door vertegenwoordigers van de 
regio’s. Balans hanteerde dit model de afgelopen jaren 
eveneens, maar met de statutenwijziging kan voort-
aan elk Balans-lid weer zelf stemmen tijdens de ALV.

Wijziging doelstelling
Een inhoudelijk belangrijke verandering in de statuten 
is de omschrijving van de doelstelling  van de vereni-
ging. Volgens de gewijzigde statuten is het doel van 
Balans:
‘Het ondersteunen van ouders gezien hun bij wet 
vastgelegde rechten en plichten, in het kader van 
hun verantwoordelijkheid voor een optimale op-
voeding, zorg en scholing voor hun kind al dan niet 
op basis van (i) (een vermoeden van) een mogelijk 
ontwikkelingsprobleem dan wel (ii) (een vermoeden 
van) een mogelijke ontwikkelingsstoornis van hun 
kind.’

In de praktijk betekent dit vooral, dat Balans er nu 
ook is voor ouders die geen ‘label’ voor hun kind wil-
len (en niet blij zijn met de termen ‘stoornis’ en ‘be-
perking’) maar van wie het kind wel ondersteuning 
nodig heeft op het gebied van leren en/of gedrag en 
daar hulp, informatie en ondersteuning bij zoeken. 

Deze groep is groeiende ten opzichte van een aantal 
jaren geleden. De doelomschrijving is gewijzigd om 
meer recht te doen aan het nieuwe VN-verdrag met 
betrekking tot de rechten van het kind. 

Alle aanwezige afdelingsvertegenwoordigers in de 
ALV gingen akkoord met de voorgestelde statuten- 
wijziging. Daarmee was deze goedgekeurd.

ALV 22 JUNI
Zaterdag 22 juni tussen 13.00 en 15.00 uur vond in 
De Bilt de ‘gewone’ Algemene Ledenvergadering van 
2019 plaats. Tijdens deze ALV werden het jaarverslag 
2018, de jaarrekening en de begroting en het jaar-
plan 2019 goedgekeurd. Verder ging de vergadering 
akkoord met de benoeming van drie nieuwe bestuurs-
leden:
- mw. Alice Padmos (orthopedagoog en de laatste 

tien jaar werkzaam bij het Centrum voor Consul- 
tatie en Expertise)

- dhr. Sander van Knippenberg (vader van een hoog-
begaafde dochter; voormalig wethouder op Texel, 
met onderwijs, jeugdzorg, gezondheid en sociaal 
domein in portefeuille)

- mw. Saskia van Rheenen (werkzaam geweest in 
een instelling voor jeugd-ggz)

De benoeming van nieuwe bestuursleden was nodig 
vanwege de ‘ontvlechting’ van Balans en de NVA: 
enkele leden uit het gecombineerde Balans/NVA- 
bestuur zijn per 2019 alleen nog in functie als  
bestuurslid voor de NVA.

ALV 14 DECEMBER
Op zaterdag 14 december tussen 12.00 en 13.15 uur  
was er in De Bilt opnieuw een extra Algemene  
Ledenvergadering. Deze was nodig omdat enkele  
kleine wijzigingen in de statuten sinds de laatste ALV, 
nog formeel moesten worden bekrachtigd. 

Ook werd er een kascommissie benoemd, bestaande  
uit twee leden: de heren M. Reining en M. Roest, 
beiden lid van Balans. Balans heeft geen externe  
accountant meer, daarom is er een kascommissie  
nodig als extra controle.

Tijdens de ALV van 14 december werd ook bekend 
dat mw. Gerdie Harteveld, voorzitter van Balans sinds 
april 2017, haar functie per 1 januari 2020 zou neer-
leggen. Mevrouw Harteveld blijft wel bestuurslid van 
de Nederlandse Vereniging voor Autisme.

ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)
Tussen 2014 en 2018 werkte Balans nauw samen met de Nederlandse  
Vereniging voor Autisme en het streven was aanvankelijk om beide vereni-
gingen te laten fuseren. In 2018 werd het besluit genomen om de fusie toch 
niet te laten doorgaan. Dit maakte het nodig om de statuten van Balans aan 
te passen, en dat had weer tot gevolg dat er in 2019 twee extra Algemene 
Ledenvergaderingen nodig waren. Deze werden gehouden op 13 april en 14 
december, terwijl de reguliere ALV plaatsvond op 22 juni.

2019. Daarna is zij doorgegaan als voorzitter van  
de NVA. 
De heer L. Middelhoff is op dat moment uit het  
bestuur van de NVA getreden, waarna hij - op tijdelijke  
basis - het voorzitterschap van Balans heeft over- 
genomen. 

Eind 2019 is de werving gestart voor een nieuwe 
voorzitter. Dit heeft geresulteerd in de voordracht  
van mevrouw S. Koegler op de aankomende ALV  
op 13 juni 2020, voor de benoeming tot nieuwe  
voorzitter van Balans. 
Daarmee is de bestuurlijke ontvlechting tussen NVA 
en Balans volledig gerealiseerd. In 2020 zullen nog 
meer nieuwe bestuursleden worden geworven om het 
aantal bestuursleden weer terug te brengen tot vijf. 

NIEUWE DIRECTEUR
Als gevolg van het besluit om de fusie tussen NVA  
en Balans niet door te zetten, heeft in het eerste  
kwartaal 2019 de afronding plaatsgevonden van de 
uitsplitsing van de bureaumedewerkers naar beide  
organisaties - resulterend in het aanstellen van  
mevrouw S. Boomsma per 1 april 2019 als de nieuwe  
directeur. Zij verving daarmee mevrouw M. Muller,  
die als interim-directeur voor NVA en Balans werk-
zaam was sinds maart 2018.
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BM01 - 2019:
Familie Gielens,  
zonen Sander en Bart
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Landelijke vereniging voor ouders 

van kinderen met ondersteunings-

behoeft en bij leren en/of gedrag.

Weltevreden 4A, 3731 AL De Bilt

T +31 (0)30 225 50 50

E info@balansdigitaal.nl

W balansdigitaal.nl

BM02 - 2020:
Familie Van Ooijen,
Tobias, Olivier en 
hondje Spikey
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