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Jubileum

Nick had alleen extra hulp nodig om 
zijn schoolachterstanden weg te 
werken. Zijn ouders dachten die hulp 
in te kopen met een persoonsgebon-
den budget (pgb), maar dat bleek 
tegen de regels. “Wel wees de mede-
werkster van het CIZ (Centrum 
Indicatiestelling Zorg, red.) ons op de 
mogelijkheid om logeeropvang of 
tijdelijk verblijf voor Nick aan te 
vragen, zodat wij als ouders in de 
weekends wat op verhaal konden 
komen.” Een overbodig aanbod, want 
Nick was helemaal niet ‘moeilijk’. 
Nee, van ‘hulp op maat’ was nog niet 
altijd sprake in het Nederland van 
2008. Sommige ouders moesten zelfs 
constateren dat de hulpverlening hen 
in de kou liet staan. Een moeder in Ba-
lans Magazine van oktober 2008: 
“Onze zoon heeft ADHD. Nadat we de 
diagnose te horen hadden gekregen 
stonden we weer buiten, alleen. 
Niemand die ons wees op mogelijkhe-
den voor hulp, niemand die hielp bij 

de verwerking en niemand die ons 
hielp uit te leggen aan anderen wat 
ADHD nu eigenlijk inhoudt.” 
Emeritus hoogleraar Frits Boer 
vergeleek de jeugdzorg in 2010 met 
“een slecht spelend voetbalelftal 
waarvan de trainer besluit om steeds 
nieuwe spelers in het veld te brengen” 
– met een enorme bureaucratie tot 
gevolg. “Met zoveel spelers en zoveel 
trainers die allemaal een laptop 
hebben, nota’s schrijven, criteria 
opstellen en toetsen is het geen 
wonder dat de bureaucratie in de 
jeugdzorg wurgend is geworden en 
hulpverleners een steeds groter deel 
van hun tijd naar het beeldscherm van 
hun computer kijken in plaats van 
naar het gezicht van een kind.” 

Te veel zorg?
Ook de overheid was ontevreden over 
de jeugdzorg – maar om andere 
redenen: er zou sprake zijn van ‘te 
veel en te zware zorg’. “Wat is er in 

ons land aan de hand dat de vraag 
naar jeugdvoorzieningen zo toeneemt 
op alle terreinen?”, vroeg minister 
Rouvoet van Jeugd en Gezin in de 
Tweede Kamer. En tegen Balans 
Magazine: “We moeten uitkijken dat 
we niet onnodig medicaliseren”. Hij 
bedoelde: hulp inroepen bij problemen 
die we vroeger zelf oplosten. 
In januari 2009 sprak Balans-voorzit-
ter Berniek Vernooij-Bruinsma dit 
tegen: “Het is een verkeerde gedachte 
dat het gaat om uitbreiding van de 
hulp, dat ouders steeds minder bereid 
zijn zich voor hun kinderen in te 
zetten. Het gaat om uitbreiding van 
het aantal kinderen waarvoor hulp 
gevraagd wordt. Dat lijkt mij een 
logisch gevolg van steeds vroegere en 
betere diagnostiek van kinderpsychia-
trische problemen, en het eerder 
inzetten van hulp aan dergelijke 
gezinnen. Dat betekent dan toch niet 
dat er sprake is van onnodige hulp?” 
De Sociaal Economische Raad deed 

 TEKST Jurgen Breeman

25 jaar Balans, een 

terugblik op 2008-2012

Hulp liet te 
wensen over
“We verbaasden ons over het gemak waarmee we wél hulp konden 
krijgen voor problemen die Nick niet had, maar geen hulp voor zijn 
werkelijke problemen!” Een terugblik op de zorg voor kinderen met 
ontwikkelingsproblemen in de laatste vijf jaar.
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onderzoek en vond ook “geen aanwij-
zingen” voor ‘medicalisering’.

Rutte maakt er werk van
Wel vonden alle partijen dat het goed 
zou zijn de jeugdzorg anders te 
organiseren. Het vorige kabinet 
besloot hier al toe en het nieuwe 
kabinet-Rutte maakte er meteen werk 
van. Het sprak af dat de gemeenten 
verantwoordelijk zouden worden voor 
de jeugdzorg. “Uiteraard maakt Balans 
zich grote zorgen over de consequen-
ties van de maatregelen voor kinderen 
uit de doelgroep van Balans”, schreef 
Balans Magazine in december 2010. 
Hoezo “uiteraard”? Balans kan toch 
blij zijn met jeugdzorg die ontworpen 
is om “snel, goed en op maat” te 
functioneren? Ja, het uitgangspunt is 
goed, en toch maken we ons zorgen 
over de plannen zoals ze er op dit 
moment uitzien. Want zijn gemeenten 
wel berekend op de taak die zij erbij 
krijgen? Wie gaat de kwaliteit van de 
hulp toetsen? Zal het Centrum voor 
Jeugd en Gezin tijdig doorverwijzen, 
als de problemen van een kind te 
ernstig zijn? Kun je straks nog kiezen 
voor een hulpverlener van je eigen 
voorkeur? Wat gebeurt er met het 
pgb? Zo zijn er heel veel vraagtekens, 
maar voor een definitief oordeel is het 

nog te vroeg: de overheveling van 
zorg naar de gemeenten moet in 2016 
voltooid zijn.

Passend onderwijs
Tegelijk met de stelselherziening in de 
jeugdzorg werkt de overheid aan de 
invoering van passend onderwijs. De 
eerste plannen daarvoor kwamen in 
2005 naar buiten. “Het is de bedoeling 
dat de schoolbesturen de taak toebe-
deeld krijgen voor elk kind dat bij hen 
wordt aangemeld een passend 
onderwijsaanbod te doen”, meldde 
Balans Magazine. “De besturen krijgen 
zorgplicht. De minister wil met dit 
voorstel de ouders een garantie bieden 
dat er een passend onderwijsaanbod 
voor hun kind is en ze niet meer zoals 
nu van het kastje naar de muur 
gestuurd kunnen worden, zelf met 
hun kind langs de scholen moeten leu-
ren of in het geheel geen onderwijs 
voor hun kind kunnen vinden.” Dat 
klonk goed, maar Balans vond de 
plannen “niet in alle opzichten 
geruststellend”. 

“Wat doen we als de school tegen een 
ouder zegt: ‘U wilt uw kind met ADHD 
of dyslexie bij ons op school? Dat is 
prima. Wij hebben die zorg uitbesteed 
aan school X, dus daar kunt u uw kind 
elke morgen afleveren’. Dan maar 
naar de geschillencommissie? Dan is 
de relatie met de school op voorhand 
al verloren. Waarom wordt er niet 
uitgegaan van een zorgovereenkomst 
tussen school en ouders? Dan kunnen 
school en ouders samen bepalen waar 
de leerling het beste af is.” Verder leek 
er geen geld te zijn om leerkrachten 
bij te scholen – terwijl “de achterlig-
gende jaren herhaaldelijk geconsta-
teerd is dat de kennis over specifieke 
onderwijszorg voor leerlingen met 
diverse problemen in het algemeen 
onder de maat is.” 

Mooie woorden
Die weeffouten in de plannen voor 
passend onderwijs zijn nooit hersteld. 
Samen met drie andere organisaties 
voerde Balans dan ook actie om 
“ouders instemmingsrecht te geven 
wat betreft het onderwijsaanbod voor 
een kind dat extra zorg nodig heeft”. 
Op 6 maart overhandigde Joli Luijckx, 
namens de vier organisaties, het 
Manifest Instemmingsrecht aan 
Tweede Kamerleden van alle partijen. 
Het instemmingsrecht werd niet in de 
wet opgenomen, maar aan de ouder-
vereniging heeft het niet gelegen. 25 
jaar na de oprichting blijft Balans 
opkomen voor de belangen van 
kinderen met ontwikkelingsproblemen 
en hun ouders. •
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Staatsecretaris Dijksma over ouders en Passend Onderwijs   

‘Wij zijn meer van de 
positieve prikkels’ 

Onderwijs  |  Tekst Arga Paternotte en Jorien van Leeuwen  Foto Ministerie van OC&W

Staatsecretaris Sharon Dijksma, belast met de 

invoering van Passend Onderwijs, kent de 

zorgen uit het veld. Na het onderwijsverslag 

van de inspectie en het advies van de ECPO, 

de Evaluatie Commissie Passend Onderwijs, 

heeft zij de Tweede Kamer al laten weten dat 

ze de plannen zal bijstellen. Meer en meer 

wordt duidelijk dat de bestuurlijke vormge-

ving van netwerken moeizaam verloopt en 

niet alles oplost. In september komt de 

staatsecretaris met aangepaste plannen. Ze 

geeft de redactie van BM alvast een voorschot. 

We gaan naar de vijfde verdieping van het ministerie 
van OCW, waar we worden opgewacht door de 
kamerbewaarder van deze speciale etage, waar de 
bewinds lieden en andere hoge functionarissen van het 
ministerie huizen. Hij heeft onze namen doorgekregen 
en brengt ons naar een van de woordvoerders van 
staatsecretaris Dijksma. We zijn behoorlijk vroeg, ja, want 
stel je voor dat we de afspraak missen. Een interview 
heb je niet morgen weer geregeld, want de staatsecre-
taris heeft een drukke agenda en een strak schema. Dat 
laatste blijkt door de kamerbewaarder bewaakt te 
worden. Hij klopt aan als de tijd van onze voorganger 
om is en wij aan de beurt zijn. Onze vragen heeft 
mevrouw Dijksma al eerder ontvangen. 

Wachten op antwoord
Ik ben nu al een half jaar aan het wachten 
op antwoord van verzekeraar Trias, op de 
vraag of mijn zoon vergoedingen krijgt 
voor de behandeling van zijn dyslexie.
Omdat de wet 1 januari is veranderd voor 
kinderen met dyslexie, heb ik op 2 januari 

een dossier van mijn zoon persoonlijk 
afgeleverd bij de balie van verzekeraar 
Trias. In dat dossier zitten alle testen die hij 
heeft gedaan, zijn dyslexieverklaring, infor-
matie over wat ze er op school aan 
hebben gedaan, zoals bijlessen en noem 

Sharon Dijksma: “We 

hebben van het begin 

af aan gezegd het 

heel belangrijk te 

vinden de positie van 

ouders te versterken”.
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Verwacht u dat het onderwijs in 2011 klaar 
is om alle kinderen een passend onderwijs-
aanbod te kunnen bieden? 
Dijksma: “We hebben signalen uit het veld 
gekregen dat de invoering van Passend 
Onderwijs meer tijd vraagt dan we 
hadden verwacht. Ik weet dat de kwaliteit 
van de leerlingenzorg op veel plaatsen 
nog tekort schiet. Op dit moment zijn 
leraren nog onvoldoende in staat om het 
onderwijs aan te passen aan de verschil-
len tussen leerlingen en het is mij ook 
bekend dat er nog steeds wachtlijsten zijn 
voor het speciaal onderwijs en kinderen 
thuis zitten omdat er geen onderwijs-
plaats op maat voor hen is. Ik heb daarom 
besloten om even pas op de plaats te 
maken met het proces Passend Onderwijs 
en na te denken over fasering en een 
aantal aanpassingen. Het betekent geen 
andere koers, maar meer het realiseren 
van de doelstellingen ‘over een andere 
boeg’. Wat we al wel besloten hebben, is 
veel te investeren in de bijscholing van 
leraren om de kennis over het onderwijs 
aan specifi eke doelgroepen te vergroten. 
Zij, de leraren, moeten immers het 
onderwijs in de klas vormgeven. Helaas 
leert de geschiedenis dat veranderingen 
in het onderwijs niet snel gaan. Ik heb 
gemerkt dat het een kwestie van lange 

adem is om in de hoofden van leraren, 
scholen en schoolbesturen een cultuur-
verandering te bewerkstelligen die maakt 
dat we anders naar kinderen gaan kijken.”

Anders naar kinderen kijken? 
“Ja, kijken naar wat kinderen wel kunnen 
in plaats van wat ze niet kunnen. We 
moeten de leerling weer centraal zetten.” 

Maar toch wel met in achtneming van de 
beperkingen van bepaalde leerlingen? 
“Zeker, dat erken ik ook. We moeten ook 
kijken naar wat aangepast kan worden, 
maar dat hoeft lang niet altijd in het 
speciaal onderwijs. Ik denk dat sommige 
kinderen daar echt niet beter uit zijn.” 

Wat betekent de datum van 2011 voor 
ouders die nu een kind hebben in het 
speciaal onderwijs of hun kind daar in de 
komende jaren graag geplaatst zien? 
“Voor hen verandert er in principe niets. 

Het speciaal onderwijs blijft bestaan. 
Alleen krijgen de schoolbesturen de plicht 
om meer kinderen onderwijs op maat te 
bieden in het reguliere onderwijs en komt 
er één loket waar ouders hun kind kunnen 
aanmelden als er sprake is van een extra 
onderwijs-zorgvraag. Achter dat loket zijn 
dan nog wel verschillende indicatiecom-
missies te vinden voor respectievelijk de 
speciale school voor basisonderwijs, voor 
het leerweg ondersteunend onderwijs, 
voor het praktijkonderwijs en voor het 
speciaal onderwijs en de leerlinggebon-
den fi nanciering, de rugzakjes. We streven 
ernaar dat ouders en leerlingen zo min 
mogelijk last ondervinden van die 
verschillende indicatiecommissies.” 

➜

maar op.  Wat ik van de verzekeraar 
verwacht, is uitleg over vergoedingen 
voor bijvoorbeeld hulpmiddelen en 
lesprogramma’s op school. 
Na een paar maanden had ik nog niets 
vernomen. Vandaar dat ik Trias belde om 
te vragen hoe de zaken ervoor stonden. 
Na verschillende afdelingen te hebben 

gesproken, bleek dat ze mijn dossier kwijt 
waren. Of ik maar even een kopie wilde 
opsturen. Ik heb gezegd dat ze maar beter 
moesten zoeken naar de persoonlijke 
gegevens van mijn zoon.
Anderhalve maand later kreeg ik het 
bericht dat het dossier was gevonden. Ze 
konden er niet uit opmaken of ik nou 

dyslexiezorg aanvraag of een daisyspeler. 
In de brief van de school staat het hele 
woord daisyspeler niet genoemd! Daarna 
hebben we nog een afwijzing gehad voor 
de daisyspeler, want mijn zoon was daar 
te jong voor. Maar we hebben helemaal 
geen daisyspeler aangevraagd! 
We hebben de verzekeraar gevraagd 

‘Sommige kinderen zijn 
echt niet beter uit in het 
speciaal onderwijs’

Passend Onderwijs 

Het doel van Passend Onderwijs is de kwaliteit en de organisatie van het onderwijs 
aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, te verbeteren. Dat moet 
vorm krijgen door scholen te verplichten voor elk kind met een ‘zorgvraag’ onder-
wijs op maat te bieden. Bij voorkeur op de school waar de ouders hun kind aanmel-
den en, als dat niet mogelijk is, op een school in de regio die is ingesteld op de 
zorgvraag van een kind. Schoolbesturen dienen daarvoor regionale samenwer-
kingsverbanden te ontwikkelen die verantwoordelijk worden voor de uitvoering 
van onderwijs op maat. Daar zouden ouders ook meer zeggenschap moeten krijgen 
over de inhoud van het regionale zorgplan. Om de zorg rondom de leerling te 
organiseren zijn ZATs (ZorgAdviesTeams) opgericht. Onduidelijk is nog wat de 
positie van ouders daarin is. Het NJI meldt in de monitor 2008 een grote tevreden-
heid bij de beroepskrachten in deze teams. Over de tevredenheid van ouders wordt 
niet gerept. Minister Rouvoet van Jeugd en Gezin en de staatsecretarissen Bijster-
veldt-Vliegenthart en Dijksma hebben de leden van de Tweede kamer een schrijven 
gestuurd over de wettelijke borging van zorg in en om de school. Helaas komt in 
dat schrijven het woord ouders niet voor. Ouderbetrokkenheid is dus helaas nog 
niet op alle terreinen vanzelfsprekend. 
Juli jongstleden hebben drie specifi eke ouderorganisaties waaronder Balans de 
staatsecretaris laten weten hun medewerking aan het proces naar Passend Onder-
wijs voorlopig stop te zetten. Zij voelen zich door het onderwijsveld onvoldoende 
serieus genomen. De organisaties dringen er bij de staatssecretaris op aan voor het 
volgend schooljaar een meer duidelijke rol in dit proces te krijgen. 
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In 2009 sprak Balans Ma-
gazine met staatssecretaris 
Sharon Dijksma: “We heb-
ben van het begin af aan 
gezegd het heel belangrijk 
te vinden de positie van 
ouders te versterken.”

‘Het is een verkeerde gedachte dat het gaat om 

uitbreiding van de hulp, dat ouders steeds minder 

bereid zijn zich voor hun kinderen in te zetten’


