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Voorstel voor de sectorraden

O

p dit moment zijn het de moeders van

ouders zien machteloos toe hoe hun kinderen

kinderen met autisme die zich om mij

worden afgeschreven, terwijl zij als geen ander

heen verzamelen. Dat is geen toeval.

weten hoe je voorkomt dat deze groep levens-

Hun kinderen krijgen op dit moment weinig

lang een grote zorg blijft! De ouderraden spelen

kansen in het onderwijs en daarom staan de

inmiddels geen enkele rol meer in het beroeps-

ouders op en zoeken ze hulp. Het is een slechte

onderwijs en de inspectie vond het niet de

tijd voor deze kinderen, als zelfs de Inspectie van

moeite om bij ouders navraag te doen over het

het Onderwijs toestaat dat bij de poort van het

beleid binnen het mbo. En dat terwijl de inspec-

mbo wordt geselecteerd op de beperking

tie constateerde dat kennis over autisme binnen

autisme; ze maken immers maar weinig kans op

veel instellingen ontbreekt.

de arbeidsmarkt1. Voor deze ouders is dus werk
aan de winkel. Enkel genoegen nemen met de
optie ‘instroom in de Wajong’, getuigt nu
eenmaal niet van goed ouderschap.
Als ik zo tussen de bedrijven door een inkijkje
krijg in het leven van deze moeders dan sta ik
versteld van hun kennis, ervaring en creativiteit.

Alle kennis en ervaring
die moeders hebben
opgedaan, blijven onbenut

Zij zetten kleine kansen om in mogelijkheden.
Als geen ander weten zij wat hun kind wél kan
en hoe je de structuur kunt bieden die nodig is

Ik wil een voorstel doen aan de voorzitters van

opdat zij zo goed mogelijk kunnen functioneren.

alle sectorraden – po, vo, mbo en ho. We gaan

Kleine veranderingen met vaak groot resultaat.

een dagje uit. Ik zorg voor een groep moeders

Deze moeders zien daardoor dat er niet alleen

met kennis van autisme die een plan kunnen

sprake is van een ontwikkelingsvertraging maar

voorleggen waarin zij laten zien hoe je beperkin-

vaak ook van een ontwikkelingsversnelling. Die

gen kunt omzetten in mogelijkheden. Die dag

talenten geven de moeders het vertrouwen dat

geven de moeders onderwijs en kunnen de

hun kinderen wel degelijk een maatschappelijke

bestuurders veel leren. We zoeken een plekje

rol kunnen vervullen en het vechten waard zijn.

– ergens op de hei, zoals het een goed bestuurder betaamt – en gaan aan de slag. Wie doet er

Helaas worden deze moeders noch door de

mee?

ROC’s, noch door de inspectie ergens bij betrokken of zelfs maar gehoord. Al die kennis en erva-

1 www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuwsberichten/

ring die de moeders het leven lang van hun

onderwijsinspectie-beter-communiceren-met-afgewezen-

kinderen hebben opgedaan, blijven onbenut. De

autistische-leerling-in-mbo-en-hbo.html

BALANS 6-2014

23

