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COLUMN ONDERWIJSJURIST KATINKA SLUMP
Het AutismeFonds zet al haar middelen in om de participatie van mensen met
autisme te stimuleren en mogel�k te maken op school, op het werk en in de vr�e
t�d. Ook helpen? Steun dan het AutismeFonds!

Werkweb Promotietour
Werkwebautisme.nl is een online tool om normaal- tot hoogbegaafde mensen met autisme vanaf v�ftien jaar te ondersteunen
b� studie en werk. Dus heb je vragen over autisme, studie en werk?
Ontdek jouw mogel�kheden op Werkweb-Autisme. Het platform
met informatie, inspiratie en tools over ontwikkeling naar studie

Handschriftonderzoek b�
kinderen met autisme

en werk. Werkweb-Autisme is bedoeld voor studenten, werkzoekenden, werknemers en hun werkgevers/coaches.
Begeleid je iemand met autisme t�dens z�n of haar studie? Of
b� het vinden (of behouden) van een baan? Heb je een werkne-

Zo’n 50% van de kinderen met autisme heeft moeite met

mer met autisme in dienst? Vind je maatschappel�k verantwoord

het produceren van een net en leesbaar handschrift. Dit

ondernemen belangr�k? Nodig dan één van de ambassadeurs

zorgt niet alleen voor frustratie b� de kinderen zelf, maar

van Werkweb-Autisme uit!

leidt ook tot lagere c�fers. Ook op latere leeft�d bl�ven
deze problemen vaak bestaan.

T�dens een presentatie b� jouw bedr�f, school of instelling laten
z� je de vele mogel�kheden van Werkweb-Autisme zien. Voor

Interventies ter bevordering van handschrift bl�ken vaak

snelle beslissers is het gratis: De Brunel Foundation ﬁnanciert

effectief te z�n b� kinderen zonder ASS, maar over kinderen

de eerste zestien bezoeken. Mail naar werkweb@autisme.nl om

met ASS is weinig bekend. Dat komt vooral omdat er nog

je bedr�f of organisatie aan te melden onder vermelding van

maar heel weinig inzicht is in de oorzaken van hun slordige

Werkweb-Autisme Promotietour.

handschrift. Daarom doet een promotiestudente aan de
Universiteit van Haifa onderzoek naar deze oorzaken. Haar

Het Werkweb-Autisme is mede

begeleider is professor Sara Rosenblum, die internationaal

mogel�k gemaakt dankz� uw

hoog aanzien heeft voor haar onderzoek naar handschrift-

donaties voor het AutismeFonds.

ontwikkeling b� kinderen met ontwikkelingsproblematiek.
Het onderzoek gaat uitgevoerd worden in Nederland, Israël
en Bangladesh. Voor dit onderzoek is een samenwerking
opgezet met de Universiteit van Groningen en verschillende
sbo- en cluster-4-scholen in Nederland, en is er nauw
contact met het Platform Handschriftontwikkeling.
Door het onderzoek kunnen interventies worden ontworpen waardoor kinderen met ASS volwaardig kunnen

Het Werkweb-Autisme is op 2 april 2019 gelanceerd. Deze online
gids met persoonl�k ontwikkelproﬁel is ontwikkeld door de afdeling
Toegepast GezondheidsOnderzoek, Gezondheidswetenschappen
UMC Groningen, het Kenniscentrum zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam, de NVA en de Academische Werkplaats Autisme.

W� hebben uw steun hard nodig!

participeren op school en later in de maatschapp�. Een
bl� kind op school in plaats van een gefrustreerd kind;

De NVA en het AutismeFonds kr�gen geen subsidie vanuit de

dat is het doel.

overheid en z�n afhankel�k van donaties. Samen kunnen we

Het onderzoek wordt mede mogel�k gemaakt dankz�

Nederland autismevriendel�ker maken!

de b�dragen van de donateurs van het AutismeFonds.
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De vrijheid van onderwijs
In de Kinderrechtenstad Leiden woedde op de avond van dinsdag 18 december
2018 een ware schoolstrijd. De ouders van dertien kinderen voerden een strijd voor
vrijheid van onderwijs. Alle betrokkenen waren aanwezig. Naast de ouders, de
docenten die werkzaam waren bij de onderwijsvoorziening LIVE, de schoolbesturen
van de scholen waar de kinderen staan ingeschreven - maar waar geen passend
onderwijsaanbod beschikbaar is - de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs en de gemeente. De overheid, vertegenwoordigd door de Inspectie van Onderwijs, was weliswaar niet in persoon aanwezig, maar speelde in het debat zoals dat
daar die avond in Leiden is gevoerd de bepalende rol.
Omdat door de scholen al jaren niet werd voorzien in een passend aanbod voor hun
hoogbegaafde kinderen, namen de ouders zelf het initiatief tot de oprichting van de
onderwijsvoorziening LIVE. Tot 1 mei jl. heeft de gemeente Leiden het onderwijs bij
LIVE gefinancierd uit het budget van de jeugdhulpverlening. Dit omdat de kinderen
anders zonder onderwijs thuis zouden zitten. Het verzoek van de ouders aan de
schoolbesturen was om de financiering van LIVE van de gemeente over te nemen of
om LIVE onder hun besturen voort te zetten.
De schoolbesturen weigerden. Zij waren niet bereid om het onderwijsbudget van
hun leerlingen in te zetten voor het onderwijs bij LIVE. De schoolbesturen stelden
dat de Inspectie van Onderwijs hun dat had verboden. Inderdaad wegen diverse
beleidsregels van het ministerie van OCW inzake de bekostiging van scholen, voor
de Inspectie van Onderwijs op dit moment zwaarder dan de zorgplicht van de school
en het leerrecht van de leerling.
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Steun het AutismeFonds!

Onderwijsjurist Katinka Slump
geeft in haar columns inzicht in
de complexe wet- en regelgeving
van het Onderwijsrecht en wat
die regels voor gevolgen hebben
voor het recht op onderwijs van
leerlingen en de rol daarbij van
ouders.

Steeds vaker zijn het de beleidsregels van het ministerie OCW
die volgens de Inspectie van Onderwijs maatwerk, en daarmee de
innovatie van het onderwijs, in de weg staan. De ouders vroegen
de schoolbesturen om zich namens de ouders te beroepen op
de vrijheid van onderwijs en met de onderwijsinspectie over het
verbod de discussie aan te gaan. De schoolbesturen weigerden.
De agenda van de overheid en haar Inspectie van Onderwijs, maar
ook die van de schoolbesturen, is een andere dan die van ouders.
De vrijheid van onderwijs in Artikel 23, lid 2, Grondwet was bedoeld ter ondersteuning
van het recht van ouders om de opvoeding van en het onderwijs aan hun kinderen
te bepalen. Zoals is gebleken op die decemberavond in Leiden hebben de ouders
de schoolstrijd van 1917, honderd jaar later, alsnog verloren en is de overheid uiteindelijk als de winnaar uit de strijd gekomen.

DE OUDERS VROEGEN
EEN PASSEND AANBOD
VOOR HUN HOOGBEGAAFDE
KINDEREN

Dit is een iets verkorte weergave van de rede uitgesproken door Katinka Slump op 4 september 2019 tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer
over Artikel 23 Grondwet. Zie: tweedekamer.nl (zoek op: artikel 23 grondwet hoorzitting).
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