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Voorwoord
Twee jaar geleden ontstond bij mij 
de gedachte om een plek te creë-
ren waar kinderen die uitvallen op 
school terecht kunnen. Voor mijn 
gevoel was er voor deze kinderen 
en jongeren  (vrijwel) niets in deze 
regio waar ze terecht kunnen.  

Dit gevoel had ook te maken met 
mijn persoonlijke situatie, want 
naast de inniatiefneemster van 
deze stichting, was, en ben ik nog 
steeds, een moeder met een kind 
wat thuis zit zonder school en waar 
het welzijn zo ernstig van is bescha-
digd dat hij hier na ruim 2,5 jaar 
nog steeds van op aan het krabbe-
len is. 

Ik was destijds net afgestudeerd 
als docent omgangskunde. Het was 
voor mijzelf onmogelijk om aan het 
werk te gaan met een kind dat de 
nodige zorg behoeft. Er was geen 
plek voor hem en hij kon nergens 
heen. Ik besloot een win-winsitu-
atie te creëren van de bizarre en 
vreselijke situatie waar we ons 
destijds in bevonden. Voor hem en 
voor andere kinderen die in een 
soortgelijke situatie zaten maar ook 
voor mezelf. Want als ouder van 
een thuiszitter heb je het zwaar. 
Afleiding is nodig want anders ga je 
er aan onderdoor. 

Vanaf het begin was duidelijk, dit 
kan en wil ik niet alleen opzetten 
maar samen met anderen. En zo is 
het ook gegaan. Veel mensen heb-
ben geholpen, stuk voor stuk men-
sen met een hart van goud maar 
eentje in het bijzonder, mijn lieve 
collega Lieke. Vanaf het begin en 
nog steeds betrokken bij het bou-
wen van de stichting en ondertus-
sen zijn we samen één geworden. 
Door alle hulp van deze bijzondere 
mensen is er  een bijzondere stich-
ting ontpopt. 

Altijd heb ik nog één wens gehad 
en dat is een magazine maken. Niet 
zo zeer het magazine op zich is 
belangrijk maar vooral het in beeld 
brengen van de thuiszittersproble-
matiek.  Het afgelopen jaar ben ik, 
ondanks dat ik zelf bekend was met 
deze problematiek, erg geschrok-
ken van alles  wat we zien, horen 
en  hebben meegemaakt. Het 
verdriet van de ouders, de “storm-
vloed” van aanmeldingen die we als 
stichting kregen, de moeilijke pro-
cessen die gezinnen mee moeten 
maken om “zorg” te krijgen. 

Weet je, naar school gaan lijkt zo 
gewoon maar voor een groot aan-
tal kinderen is het NIET zo gewoon. 
Vaak zijn ze niet zichtbaar voor 
de rest van de maatschappij. Veel 
mensen die we de afgelopen jaren 
spraken, wisten niets van deze pro-
blematiek. Daar moet verandering 
in komen want ze zijn er wel. 

Ik hoop dat het delen van “onze” 
verhalen, meer inzicht geeft in “het 
probleem thuiszitters ”Ik hoop dat 
dit magazine gaat bijdragen aan 
het voorkomen van deze proble-
matiek en dat deze kinderen meer 
gezien gaan worden. 

Graag maak ik hier een symbolisch 
begin mee door alle namen te noe-
men waarvoor wij als stichting het 
afgelopen jaar benaderd zijn, en we 
tellen door: 

Loek, Lara, Joep, Janno, Jens, Jan, 
Ruppert, Jeppe, Harold, Vik, Lynn, 
Erik-Jan, Mees, Jim, Kars, Sep, Wolf, 
Romy, Sem, Maria, Anne, Nora, Tijn, 
Bo, Daniel, Leo, Roy, Robin, Ali, Paul, 
Boris, Jessica, Rik, Jamilla, Robby, 
Bert, June, John, Vicky*.

Vergeet niet:

“We zien ze niet 
maar ze zijn er 

wel”
Mandy

Fotografie: Joy Mennings
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Ik ging voor het eerst met het vliegtuig op 
vakantie en dat vond ik spannend omdat 
ik nog nooit op het vliegveld was geweest. 
Toen gingen Anne en ik naar Eindhoven Air-
port om mij uit te leggen hoe dat allemaal 
ging. De eerste keer gingen we kijken vanaf 
een afstand. En de tweede keer naar binnen 
in het vliegveld. Dat vond ik wel fijn omdat 
toen we op vakantie gingen, ik kon vertellen 
waar we moesten zijn.
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Gewoon Gelukkig?
Wat ga je later doen? Ik wil Gewoon Gelukkig zijn......

Was het maar voor iedereen zo simpel, dat je Gewoon Gelukkig kunt zijn. 

Ik zie het nog zo voor me, de 
angst in je ogen toen we de 
parkeerplaats van je school op-
reden. Daarvoor brachten papa 
en mama je al enige tijd samen 
weg naar school. Je gezichtje trok 
elke dag lijkwit weg. Je rits van je 
capuchon ritste je zo hoog moge-
lijk dicht. Veilig verschuilt, zodat 
niemand je kon zien. Als het mee 
zat die dag, liep je de school in. 
Maar als we pech hadden (wat 
steeds vaker gebeurde),……dan 
vluchtte je naar die ene hele 
hoge boom……óf je was alweer 
op de terugweg naar je veilige 
thuis.

Was het maar zo simpel dat hij 
Gewoon Gelukkig kon zijn. Dan 
toverden we elke dag gewoon een 
nieuwe een lach voor hem en dan 
was hij weer Gewoon Gelukkig. 
Dan hoefden we hem niet angstig 
achter te laten onder de tafel in 
de hal van de school. Dan hoefden 
we het niet aan te zien, dat ze hem 
met drie man in een soort van 
veilige “houtgreep” namen. Zo ang-
stig, alleen, bang…..voor school!?!?! 
Uiteindelijke resultaat tot nu toe: 
8 maanden een voltijd thuiszitter, 
3 scholen gehad in 2,5 jaar en je  
meeste vriendjes heb je verloren. In 
1 woord: getraumatiseerd door het 
onderwijs!

Nee, jij bent niet meer Gewoon 
Gelukkig! Om dat voor elkaar te 
krijgen, moeten we alles uit de kast 
trekken want je draagkracht is er 
niet meer…..het is op, helemaal op.  

Helaas ben jij ook niet de enige in 
Nederland die dit meemaakt, die 
niet zomaar Gewoon Gelukkig is. 
Met jou zijn er duizenden kinde-
ren/jongeren, die niet passen in 
dat hokje wat ooit is bedacht: het 
onderwijs! En nee……ook niet in het 
passend onderwijs! 

Na de zomervakantie dronk ik een 
kop koffie met Miranda, mijn 
maatje van mijn studie omgangs-
kunde. We vroegen ons af: “Kunnen 
wij iets betekenen voor deze leer-
lingen?” Voor thuiszitters of voor 
leerlingen die het moeilijk hebben 
in het huidige onderwijs systeem?

Ja natuurlijk kan dat! We grijpen 
deze kans, het is onze wens, we zijn 
super geïnspireerd door dit thema. 
We zijn twee docenten
 omgangskunde met passie voor 
ons vak, we denken “out of the 
box” en zijn docenten met lef! Ja 
klopt, we zien het onderwijs net 
iets anders dan we gewend zijn in 
de huidige maatschappij. Maar dat 
is nodig denken wij. Eén ding werd 
ons die middag meteen duidelijk: 
“wij gaan het dan wel anders doen!”

Hoe pak je zo’n wens vervolgens 
aan? ……Ach, gewoon doen! Daar 
ligt een kwaliteit van ons. Je speurt 
in je netwerk naar ervaringsdes-
kundigen en professionals. Je zoekt 
naar personen die interessant zijn 
om mee samen te werken. Je ver-
telt je idee. 

Je plant een informatiebijeenkomst, 
zet alle “out of the box” denkers bij 
elkaar en organiseert gewoon een 
gezellige avond. De ideeën ont-
staan vanzelf en het begin van een 
nieuwe organisatie is gemaakt.

En nu gewoon doorgaan, hup 
doorpakken! Op naar het 
ondernemerschap, we gaan onze 
roeping achterna. Krachten gebrui-
ken en doen waar we goed in zijn! 

En zo begon stichting LOEK@YOU. 

Groetjes Mandy

“Was het maar zo 
simpel dat hij 

Gewoon Gelukkig 
kon zijn.”

In Safaripark Beekse Bergen met Stichting LOEK@YOU
Fotografie: Joy Mennings
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Achter de statistieken en kranten-
berichten, schuilt een schrijnende 

problematiek

Lex Hupe

Verbinder in het onderwijs met 
passie voor onderwijsvernieuwing, 
docent, spreker, medeoprichter 
expertisecentrum thuiszitters en 
initiatiefnemer van Wijs Vooruit:  
gaat uit van de kracht van kinderen: 
“spelen=leren=leven” 

Hoe zou je het bestaan van LOEK@YOU kunnen verklaren? Als je de 
berichten van de scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten 
zo leest dan zou je denken “Nou, ze pakken het voortvarend aan hoor, 
dat valt allemaal reuze mee”. 

Maar het valt niet allemaal reuze mee. Achter de florissante statis-
tieken en krantenberichten ovr aanpak van thuiszitters schuilt een 
schrijnende problematiek. Kinderen die uitvallen en uiteindelijk niet 
de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Ouders die na veel 
gedoe met school, leerplicht en het samenwerkingsverband dan toch 
maar de telefoon pakken en LOEK@YOU bellen. 

Hoe komt dat? Dat komt doordat LOEK@YOU wel dat luisterende oor 
biedt, en de draad oppakt waar de vele instanties de weg niet meer 
denken te weten. 

Wil je weten wat er speelt in de regio Eindhoven? Bel dan even met 
LOEK@YOU. Dit team staat dag en nacht wel klaar voor de dropouts, 
fantastische kinderen met mogelijkheden die door hen echt gezien 
worden. Werk dat eigenlijk helemaal niet nodig zou moeten zijn, maar 
tegelijk wel hard nodig is! 

Petje af voor LOEK@YOU!
 
 
Vriendelijke groet, 
Lex Hupe 
06 3867 9713
http://wijsvooruit.nl/Lex

Fotografie: Joy Mennings
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Hoe wordt mijn kind weer gelukkig?
Nadat mijn zoontje groep één en 
twee had doorlopen gingen we 
verhuizen en moest hij groep drie 
op een andere school gaan begin-
nen. Maar in groep vijf vertelde zijn 
juf dat ik hem moest gaan laten 
onderzoeken. Ze dacht sterk aan 
ADHD, ik volgde haar advies op 
en inderdaad de diagnose ADHD 
stond zwart op wit, met als advies 
medicatie. Ik zelf kon in mijn zoon 
geen ADHD zien, ik ging hier ook 
niet in mee. Ik gooide het op een 
andere boeg. Ik bracht hem vanaf 
groep vijf naar een andere school, 
de vrije school. Hier accepteren ze 
kinderen zoals ze zijn en hier kon ik 
me ook in vinden. 

Het ging zo’n vier jaar goed op de 
vrije school, tot het moment dat 
ik in groep acht het schooladvies 
kreeg. Mijn zoon zou naar spe-
ciaal onderwijs moeten. In mijn 
ogen was dit advies er veel te laat. 
Ik kreeg een klap in mijn gezicht 
omdat hier nog nooit eerder over 
gesproken was. Mijn kind heeft 
moeite met zijn concentratie en ze 
merkten dat hij veel begeleiding 
nodig had. Dus dit zou de beste 
keus zijn. In september zou het 
zover zijn en zou hij naar de eer-
ste klas van de middelbare school 
gaan. Maar omdat het schooladvies 
er zo laat was en deze school niet 
wist dat de “papierenrompslomp” 
nogal wat tijd in beslag nam, ging 
de tijd voorbij.  Ik ging ook naar een 
alternatieve school op zoek want 
wat als de papieren er niet op tijd 
waren? Dan zou hij nergens heen 
kunnen in het nieuwe schooljaar.

Ik ging kijken bij een school die een 
speciale schakelklas had. Hier is 
mijn zoon uiteindelijk heen gegaan. 
Hij ging naar een hoger niveau 
ondanks het niveau hoger was dan 
het daadwerkelijke advies wat hij 
kreeg. Volgens de school zou mijn 
zoon hier op zijn plek zitten. Maar 
wat “passend onderwijs” zou moe-
ten zijn, op deze school was dit in 
ieder geval niet passend voor mijn 
zoon. Hij hield het vol tot de herfst-
vakantie (6 weken). Toen kwam hij 
voor de eerste keer thuis te zitten. 
In mijn ogen ontstond dit thuiszit-
ten uit angst.

Inmiddels waren de papieren voor 
het speciaal onderwijs in huis. Ik 
ging op zoek naar een speciaal 
onderwijs school. Het werd een 
cluster 3 school. Vrij snel kon mijn 
zoon terecht. Ik dacht: ”dit is het 
voor hem.” Maar zijn klas bestond 
uit kinderen met een lager IQ als 
hij en mijn zoon werd als enige uit 
de klas gehaald voor vmbo-vakken. 
Deze lessen werden gegeven door 
gewone ingehuurde leerkrachten. 
Het was wederom niet passend 
want na meerdere incidenten kreeg 
ik mijn zoon niet meer naar school. 
Voor de tweede maal zat hij thuis 
en deze keer voor lange tijd.

Via het CJG werd er uiteindelijk 
noodgedwongen hulp aangeboden 
maar hier is ook zoveel misgegaan. 
We moesten veel te lang wachten 
op zorg. In de tussentijd had ik een 
kind thuis van school. Iedere dag 
kwam er een nieuw probleem bij.
Ik zag hem steeds verder terugtrek-
ken en afglijden. Het was zo triest 
want je staat er machteloos voor en 
er is niemand die je helpt. Van deze 
tijd kan ik wel een boek schrijven. Ik 
ben zelf overspannen door geraakt 
door alles wat gebeurde en we 
meemaakten.

“Wat passend 
onderwijs zou 

moeten zijn was 
niet passend voor 

mijn zoon”

“Het schooladvies 
kwam te laat en 

men kreeg te 
maken met 

papieren 
rompslomp”

Momenteel is er hulp in huis en het 
leren wordt opgepakt. Toch merk 
ik dat het voor mijn zoon al snel te 
veel is. Af en toe denk ik wel eens: 
“waar is het mis gegaan?” Ik ben 
ervan overtuigd dat door de lange 
wachttijden op de juiste hulp, mijn 
kind nog verder is afgegleden. Hij 
heeft een heel jaar geen les gehad 
maar ook geen zorg gehad en het 
ging echt niet goed met hem. Ik 
ben inmiddels een ervaringsdes-
kundige. Als ik één ding heb ge-
leerd van deze moeilijke tijd, dan is 
dat dat je eigenlijk alles zelf moet 
doen.
Mijn kind is noodgedwongen drie 
keer getest en daar kwamen drie 
verschillende uitslagen uit. Dus je 
snapt dat ik geen vertrouwen meer 
heb in alle hulpinstanties. Van 
school naar school, van systeem 
naar systeem en steeds weer pro-
beren om aan te passen tot het niet 
meer gaat. Vele verwijten naar mij 
als ouder worden gemaakt. Daar 
moet ik dan maar mee dealen.

Telkens staat het systeem ter 
discussie maar in mijn ogen is de 
moeilijkheid de omgeving. Die 
denken dat mijn kind ter discussie 
staat. Er is een grote druk die ik als 
ouder nog steeds voel. Hebben wij 
gewoon pech dat alles zo gelopen 
is? Bij wie kan ik de schild neerleg-
gen? Ik heb vele vragen. Mijn fase 
van boosheid is nu voorbij maar 
ik heb wel al mijn eigen verwach-
tingen bij moeten snoeren. Ik leef 
nog steeds met de dag. Geen idee 
wat de toekomst gaat brengen. Eén 
ding is zeker, als mijn kind meteen 
op de juiste school terecht was 
gekomen, was het niet zover geko-
men. Als moeder luister ik en zie 
mijn kind. Mijn doel is: ”hoe wordt 
mijn kind weer gelukkig?” Dit is het 
moeilijkste wat ik ooit heb meege-
maakt want het is een lange strijd 
die je moet leveren als ouder. Ik 
vind het fijn om nu eens mijn ver-
haal op papier te zetten, alhoewel 
het een beknopte versie is. Ik vind 
het fijn om ook verhalen van ande-
re ouders te lezen want we zijn niet 
de enige waarbij dit overkomen is.

“Het is een lange 
strijd”
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Er is mij gevraagd of ik een stukje 
wil schrijven in de nieuwsbrief over 
“de Ouderkamer”.
De Ouderkamer is een inloopoch-
tend voor ouders van thuiszitters 
of dreigende thuiszitters en biedt 
de mogelijkheid om andere ouders 
te treffen die in dezelfde situatie 
zitten. Dit alles uiteraard onder het 
genot van een bak koffie of kopje 
thee met iets lekker erbij.

Ik ben nu een paar keer binnen 
gelopen op deze dinsdagochtend 
en iedere keer als ik er weg ging 
bedacht ik me dat de naam “de 
Ouderkamer” misschien niet hele-
maal het juiste woord is voor deze 
inloopochtend. Het woordje kamer 
heeft misschien een verkeerd beeld 
en doet mij namelijk denken aan 
een lerarenkamer; een wachtka-
mer; een controlekamer... klinkt in 
mijn oren dus als een kamer waar 
je liever niet graag zit. Maar de 
ouderkamer is nu juist een kamer 
waar ik graag heen ga.

De ouderkamer is meer een ES-
CAPE-ROOM, een kamer waar je 
juist even opgesloten wil worden 
om even afgesloten te zijn van die 
buitenwereld.
Even weg van alles en lekker even 
ons zelf te zijn ...

Tot een volgende keer!
Yvonne

Ik kan er mijn verhaal doen zonder 
bekritiseerd te worden, zonder 
mijn kind te moeten gaan verdedi-
gen waarom ik blij ben dat hij even 
niet naar school gaat. Ik krijg er tips 
en tops, do’s en dont’s, voor grote 
en kleine problemen. Maar ook een 
lach en een traan komen aan bod 
omdat de situaties waarin we zitten 
zo herkenbaar zijn. Niet alleen trof 
ik in de ouderkamer lotgenoten 
maar bleken deze lotgenoten ook 
nog eens bekende te zijn, mensen 
die ik op straat dagelijks zo voorbij 
loop en ze vriendelijk begroet in 
het voorbij gaan. Op straat maak je 
niet snel een praatje over je situ-
atie thuis maar hier binnen in de 
ouderkamer vinden deze gesprek-
ken wel plaats en zoeken we samen 
naar oplossingen, vinden we steun 
aan elkaar en zijn we oprecht 
geïnteresseerd in elkaars kinderen. 
Ik kijk iedere keer weer uit naar de 
volgende keer. 

LOEK@US Ouderkamer

Gemaakt door Ian
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Je kop in het zand steken is geen oplossing 
voor falend passend onderwijs!

Stichting LOEK@YOU staat op. 

We hebben veel gesproken met 
de media. Hierdoor krijgen we 
nu naamsbekendheid en weten 
ouders, generalisten en leer-
plichtambtenaren uit onze regio 
ons te vinden. We staan op de 
kaart en hebben het zelfs druk.

Wat jullie nog niet weten is, dat ik 
en het team van Stichting LOEK@
YOU ook LANSbrekers zijn (www.
LANSbrekers.nl) LANSbrekers 
nemen het met hart en ziel op 
voor thuiszitters, ze zijn out of the 
box denkers en durven de  lastig-
ste situaties aan te gaan, waarin 
kinderen en jongeren zich soms in 
kunnen bevinden. En deze situaties 
zijn er in Nederland helaas nog 
genoeg. 

In mijn contacten met de omgeving 
valt me op dat het lastig is om met 
scholen en samenwerkingsverban-
den in contact te komen. Vaak wil 
men ons liever buiten de deur hou-
den. “Alles is al goed geregeld, wij 
hebben een zorgstructuur”, roept 
men met grote regelmaat. Of: ”Er 
zijn geen thuiszittersproblemen”. 

Wij als Stichting, zien iets heel an-
ders!  Als het zo goed gaat, waarom 
nemen er dan zoveel ouders con-
tact met ons op? Waarom horen wij 
dan zoveel schrijnende verhalen? 
Voor ons is het zo klaar als een 
klontje: de bestaande zorgstructu-
ren werken niet voor álle kinderen 
en zijn soms zelfs schadelijk! 

Wat  ben ik geschrokken van alle 
verhalen van ouders die ik hoor tij-
dens onze open inloop momenten. 
We ontvangen wekelijks signalen 
over kinderen die geen of te weinig 
passend onderwijs krijgen. Sommi-
ge kinderen zitten zelfs al 
meerdere jaren zonder onderwijs 
thuis en hebben trauma’s opge-
lopen door het niet krijgen van 
passend onderwijs of vanwege de 
manier waarop er met hen werd 
omgegaan. 

“Je kunt je ogen 
sluiten voor de 

realiteit, maar de 
realiteit doet dat 

niet voor jou”
Hoe kan het dat scholen deze pro-
blemen niet erkennen? Ik overweeg 
een aantal mogelijkheden.

Als school richt je je onderwijs in en 
hanteer je de regels. Daar is lang 
over nagedacht, ze zijn didactisch 
verantwoord en ze staan niet ter 
discussie voor kinderen en ouders.  
Als kinderen zich dan anders dan 
verwacht en/of gewenst gedragen, 
zich misschien zelf vervelend of 
agressief gedragen is het moeilijk 
te bedenken dat jouw systeem mis-
schien wel een (mede)oorzaak van 
dat gedrag kan zijn. Als je dat als 
school niet wilt of kunt zien of niet 
durft te overwegen, ligt een beslis-
sing tot verwijdering voor de hand. 
Als school houdt je je dan natuurlijk 
aan je zorgplicht en zoek je naar 
een alternatief. 

Vind je dat alternatief, dan lijkt het 
op dat moment vanuit je eigen per-
spectief als school, dat je zorgstruc-
tuur goed gefunctioneerd heeft. 
Het moeilijke kind lijkt een nieuwe 
plek gevonden te hebben waarvan 
je denkt dat die meer passend zal 
zijn. De vergissing om dit als succes 
te zien, ligt dan al snel op de loer. 
Want het enige wat in deze situatie 
vaststaat is, dat de school gefaald 
heeft in het aanbieden van pas-
send onderwijs binnen het eigen 
systeem. Ook is er in deze situatie 
geen trigger voor de school om 
kritisch te reflecteren op het eigen 
systeem. Het kind raakt uit beeld 
in de veronderstelling, dat het nu 
beter zal gaan of dat ook echt zo is 
maakt niet meer uit.

Wat ik ook terughoor in de verha-
len van ouders is, dat kinderen die 
van school naar school zijn gegaan, 
van systeem naar systeem en toch 
uitvielen, niet meer welkom zijn. 
Het zou niet moeten kunnen, maar 
toch worden veel kinderen niet 
toegelaten tot scholen. Wanneer 
scholen beoordeeld of afgerekend 
worden op het leveren van pres-
taties en rendement, dan zou je 
misschien wel twee keer na willen 
denken voordat je ja zegt tegen die 
zorgintensieve leerling, die mis-
schien ook een hoop gedoe met 
zich meebrengt.

Wat me opvalt is, dat de kinde-
ren in onze doelgroep vaak van 
school naar school, van systeem 
naar systeem gaan en zich steeds 
proberen aan te passen tot het 
niet meer gaat. Gedurende die reis 
staan vrijwel nooit de systemen 
ter discussie maar meestal het 
kind, het gedrag, de thuissituatie 
waarin het kind zich vaak heftig uit 
omdat het daar veiligheid ervaart. 
De school waar het kind is begon-
nen heeft vaak geen idee dat hun 
leerling een thuiszitter is geworden. 
Misschien dat het daarom lijkt, dat 
binnen scholen het bestaan van de 
thuiszitter ontkent moet worden. 
De eigen zorgstructuur.
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Als je de ogen sluit of niet verder 
kijkt dan de muren van je eigen 
school, zien scholen samenwer-
kingsverbanden en docenten niet 
wat de faalervaringen, de opgelo-
pen trauma’s en het missen van 
vriendjes met een kind doet.

Mogen kinderen niet meer mee-
doen met de maatschappij omdat 
passend onderwijs faalt?

Prof.dr.Kees van der Wolf (1944-
2014) beschrijft dit aan de hand van 
een verhaal over de laatste wagon 
aankoppelen. Als hoogleraar was 
hij verbonden aan de Universiteiten 
van Amsterdam en Suriname. Hij 
werd onder meer bekend door zijn 
onderzoeken naar schooluitval. 
Kees van der Wolf sprak vaak over 
het laatste-wagon-systeem: tijdens 
een treinreis wordt – door al het 
geschud - de meeste schade gele-
den in de laatste wagon. Om dit te 
voorkomen wordt voor aanvang 
van de reis de laatste wagon ont-
koppeld, waardoor de voorlaatste 
wagon de laatste wordt van de nu 
kortere trein…

Maar iedere keer als een kind uit 
de klas of groep wordt gehaald, 
doen we eigenlijk hetzelfde. We 
ontkoppelen de laatste wagon, om 
daarna te ontdekken, dat nu een 
andere leerling het meeste van ons 
vraagt.

Het zou naar mijn idee goed zijn als 
scholen naast een zorgplicht een 
volgplicht krijgen binnen het kader 
van passend onderwijs, zodanig 
dat de school het kind waarvoor 
het geen passend onderwijs kon 
bieden het kind blijft volgen in de 
schoolcarrière en aan de hand 
van die ervaringen en inzichten 
verplicht wordt te reflecteren op 
de eigen zorgstructuur. Een ander 
idee is om daaraan transfervergoe-
dingen te koppelen. De school die 
geen passend onderwijs kon bie-
den zou dan verplicht worden een 
bijdrage te betalen aan de school 
of de plaats/locatie die wel passend 
onderwijs kan bieden. Een beetje 
het omgekeerde van het trans-
fersysteem in de voetbalwereld. 
Daardoor zou een financiële prikkel 
kunnen ontstaan om passend 
onderwijs binnen de eigen school 
steeds weer te verbeteren in plaats 
van het vasthouden aan zorgstruc-
turen waarin het doorschuiven 
van kinderen in het kader van de 
zorgplicht als succes wordt gezien. 
Ieder kind is gebaat bij passend 
onderwijs, zo snel mogelijk in de 
schoolcarrière.

Al snel ontstaat de behoefte om 
ook deze nieuwe “laatste wagon” te 
ontkoppelen. De lat komt lager en 
lager te liggen.

Ik LANSbreker van het team van 
Stichting LOEK@YOU ontkoppel 
niet, ons team koppelt juist aan. 
Natuurlijk kunnen we met z’n allen 
weglopen van problemen die in 
het onderwijs ontstaan. Men kan 
een kind verwijderen i.p.v. te kijken 
waarom een kind gedragsproble-
men laat zien, men kan de ogen 
sluiten en doen alsof er niets aan 
de hand is, men kan tegenhouden 
en kinderen de school weigeren 
maar dat is geen oplossing!

De problematiek van de thuiszitten-
de kinderen en jongeren vraagt om 
partners zodat je een gezamenlijke 
aanpak kunt ontwikkelen. Er hoeft 
geen angstcultuur gecreëerd te 
worden. Deuren hoeven niet geslo-
ten te blijven. We zijn niet elkaars 
concurrenten. Maar we hebben 
elkaar nodig in het belang van het 
kind. Het kind hoort centraal staan. 
Durf over de grenzen van bestaan-
de structuren heen te kijken en 
synergie na te streven zodat alle 
kinderen en hun ouders op tijd 
geholpen worden. Samen krachten 
bundelen in het belang van het 
kind op naar  passend leren en 
meedoen naar vermogen.

LOEK@Summer door LOEK@YOU
Fotografie: Joy Mennings
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Verbinder, vooruitkijker, bevlogen, 

gedreven, belangenbehartiger, 

netwerker, een coachend leider en 

directeur van ouders & Onderwijs: 

https://www.oudersonderwijs.nl

Peter Hulsen

Peter: 
‘Als vader wil ik graag, in een ge-
sprek met de leerkracht en school, 
samen met mijn kind, kunnen 
spreken over de talenten, leermo-
gelijkheden en leervraagstukken 
van mijn dochter.’

Vraag aan Peter: 
”Peter wil je ambassadeur van 
Stichting Loek@you worden?

Peter: 
Loek@you zie ik als een initiatief 
gericht op het bieden van oplos-
singen voor kinderen voor wie 
onderwijs niet vanzelfsprekend is. 
Loek@you is opgericht door ouders 
en werkt vanuit het perspectief van 
ouders. Ouders & Onderwijs ver-
bindt en ondersteunt initiatieven 
van ouders en voor ouders. Graag 
ben ik ambassadeur voor Loek@
you.

Elk kind heeft recht op onderwijs dat bij dat kind past. Elk kind is bijzon-
der. Dus zou ook het onderwijs voor elk kind ‘bijzonder’ mogen zijn. Op 
maat - bijvoorbeeld voor wat betreft de wijze van leren, tempo en de 
groepscontext.

Als het scholen lukt om in samenspraak met ouders passend onderwijs 
voor een kind te bieden, gedijt het kind daarbij. Helaas lukt het niet 
altijd, nog niet.

LOEK@YOU is ontstaan vanuit het besef dat passend onderwijs het kind 
dient te volgend, in plaats van het kind het onderwijs. Een groep met 
ervaringsdeskundige ouders en experts heeft daartoe de koppen bij 
elkaar gestoken. Onvermoeibaar organiseren zij bijeenkomsten waar 
ouders elkaar kunnen treffen en werken ze samen met onderwijsprofes-
sionals. Inmiddels biedt LOEK@YOU ook kinderen de gelegenheid elkaar 
te ontmoeten en aan leuke activiteiten deel te nemen, in een eigen 
ruimte!

LOEK@YOU is ontstaan vanuit het besef dat passend onderwijs het kind 
dient te volgen, in plaats van het kind het onderwijs. Een groep met 
ervaringsdeskundige ouders en experts heeft daartoe de koppen bij 
elkaar gestoken. Onvermoeibaar organiseren zij bijeenkomsten waar 
ouders elkaar kunnen treffen en werken ze samen met onderwijsprofes-
sionals. Inmiddels biedt LOEK@YOU ook kinderen de gelegenheid elkaar 
te ontmoeten en aan leuke activiteiten deel te nemen, in een eigen 
ruimte!

Peter Hulsen

 Stichting LOEK@YOU, respect!

LOEK@Summer door LOEK@YOU

Fotografie: Joy Mennings
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Samen betrokken zijn
Ongeveer een jaar geleden kwam 
ik bij een gezin in beeld waarvan de 
16-jarige zoon al enkele maanden 
thuiszat van school vanwege zijn 
gedrag. Er was op dat moment nog 
geen vooruitzicht op een andere 
school waar hij terecht zou kunnen.  
De hulpvraag, zoals de verwijzer die 
destijds naar mij had geformuleerd, 
was het vinden van dagbesteding 
voor deze jongen. Tijdens mijn eer-
ste huisbezoek aan dit gezin werd 
echter al gauw duidelijk dat zowel 
de jongen als zijn ouders dolgraag 
wilden dat hij weer naar school zou 
gaan. Zijn ouders maakten zich erg 
veel zorgen over het gegeven dat 
hij de hele dag thuis zat en dat hij 
geen onderwijs kreeg. Ze voelden 
zich ook niet gehoord door de 
school. De jongen zelf gaf aan er 
erg mee te zitten dat hij de hele 
dag niets te doen had terwijl zijn 
vrienden wel op school zaten. Ook 
beheerste hij de Nederlandse taal 
nog niet zo goed en dit wilde hij wel 
graag leren om verder te kunnen 
komen in de maatschappij. Hij voel-
de zich geïsoleerd. 

In maart heeft LOEK@YOU een 
thema-avond georganiseerd over 
het thuiszittende kind. Deze heb ik 
bijgewoond en daarin werd weder-
om duidelijk gemaakt hoe schrij-
nend het is als kinderen thuiszitten 
van school, hoe belangrijk het is 
om ouders en kinderen hierin te 
horen en hoe nodig het is om de 
samenwerking hierin met elkaar 
op te zoeken om te voorkomen dat 
een kind gaat uitvallen. 

Marjolein de Veer
Centrum Jeugd en Gezin Laarbeek

Na rond te hebben geïnformeerd 
kwam ik in contact met stichting 
LOEK@YOU en heb aan hen de 
situatie voorgelegd. Zij stelden 
voor om samen op huisbezoek te 
gaan en al snel erna zat ik samen 
met Mandy en Jolanda op de bank 
bij dit gezin. Wat mij opviel tijdens 
dit gesprek was de betrokkenheid 
die zij toonden en tevens kon ik 
merken dat zij het deze jongen 
oprecht gunden om weer spoedig 
onderwijs te krijgen. We spraken 
gezamenlijk af dat, tot deze jon-
gen weer op school zou zitten, er 
vanuit LOEK@YOU vast zou worden 
ingezet op o.a. Nederlandse lessen 
en omgangskunde. Niet lang erna 
kon deze jongen gelukkig terecht 
op een andere school. LOEK@YOU 
was ook bij het intakegesprek aan-
wezig zodat zij en de nieuwe school 
een kort lijntje met elkaar zouden 
hebben en de jongen kreeg vanuit 
LOEK@YOU een vaste begeleidster 
die met hem structureel gesprek-
ken plande om hem te helpen bij 
het succesvol doorlopen van zijn 
schooljaar. Ik ervaar de samenwer-
king met LOEK@YOU hierin als zeer 
prettig.

Graffiti met LOEK@YOU
Fotografie: Joy Mennings
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Onze mooie zoon raakte zichzelf kwijt
* Nog twee weken en dan is het 
zover, dan sluiten we het tijdperk 
Basisschool af en staan we voor 
de deur van het Voortgezet Onder-
wijs........

We staan in het hier-en-nu. Wat 
denk en ervaar ik als moeder van 
een lieve prachtige zoon van net  
12 jaar? Maar belangrijker nog, wat 
voelt en denkt mijn zoon Kars zelf 
op dit moment?

* Als ik zelf terugblik, dan doe ik 
dat met een brok in mijn keel, en  
zie ik een hele periode van beroe-
ring. Een tijd van heftige emoties 
en spanningen. Gevoelens van 
boosheid en verdriet, maar vooral  
onmacht en strijd met school en 
verdere omgeving. Een wanhopige 
zoektocht naar wat goed is voor je 
kind. Passend Onderwijs. Recht op 
het kind-mogen-zijn vanuit een na-
tuurlijke ontwikkeling en rust. Het 
wanhopig proberen te redden van 
dit bijzondere kind, dat recht heeft 
op een mooi en zinvol leven.....

* Als Kars terugblikt, dan kan hij 
dat met moeite. Het is te heftig om 
allemaal onder ogen te zien.  Zijn 
schooltijd is niet fijn verlopen. Hij is 
niet begrepen, niet gehoord en niet 
gezien!

Vele volwassenen om hem heen, 
die eigen-wijs hun gekleurde 
bril opzetten en dit kind bena-
derd hebben op hun eigen wijze. 
Steken hebben laten vallen. Niet 
aansloten op zijn behoeften en dus 
geen passend onderwijs gaven. 
Deze volwassenen binnen het 
schoolsysteem, die het probleem 
bij het kind neerlegden. Of bij zijn 
ouders. En niet durfden te kijken 
naar eigen inbreng en tekortschie-
ten. Deuren, die dicht gingen in 
plaats van open. Eigen onmacht, en 
onkunde buiten zichzelf plaatsen 
ten koste van dit mooie kind. Maar 
tegelijk ook vastzitten aan het sys-
teem en niet kunnen afwijken.

Resultaat is, dat Kars van de ene 
school naar de andere school is 
gegaan. We probeerden alles op 
alles te zetten om samen te werken 
met school, maar steeds kregen we 
dat niet goed voor elkaar. Heel veel 
expertise erbij gehaald, maar dat 
mocht niet baten.

Je vraagt je dan wederom af: Staat 
men er eigenlijk wel voor open om 
echt naar dit kind te willen kijken?! 
Wij als ouders durfden vaak niet er-
gens voor te gaan staan. Bang om 
gezien te worden als lastige ouders. 
Bang, dat het op het bordje van 
onze zoon zou komen te liggen uit-
eindelijk. Steeds met goede moed 
gericht op de positieve dingen, 
maar je toch verbijten om al die 
negatieve zaken. En al die tijd 
wilden we Kars buiten het circuit 
houden van misdiagnoses door 
onkundigen. Zelf als ouders de 
touwtjes in handen blijven houden. 
Het gevaar ligt n.l. op de loer, dat 
door toedoen van die zo eigen-wij-
ze volwassenen jouw kind ergens 
in terecht gaat komen, dat een 
eigen leven gaat leiden en waar je 
niet zomaar meer uit komt. Je staat 
op den duur op overleef-stand. 
Telkens opnieuw iets aangaan, 
het houdt niet op. Eigenlijk heb ik 
als moeder vaak het gevoel van 
overspannenheid ervaren. En dat 
komt niemand binnen het gezin ten 
goede. Een gevolg van....

* Wij  als ouders, hebben alles 
maar dan ook alles ingezet op 
herstel. Fysiek bezig geweest om 
hem terug te laten keren in zijn ei-
gen kracht. Therapie als ondersteu-
ning. Bepaalde activiteiten in het 
weekend en tussendoor om hem 
het gevoel te geven weer achter het 
stuur te zitten van zijn eigen auto, 
om zelf richting te mogen bepalen. 
Back to the basic in de natuur, rust 
en ontspanning ervaren.  Veiligheid 
en begrip creëren. Hem zien, hem 
positieve aandacht geven. Rust en 
ruimte voor zijn eigen zijn! 

Thuis als veilige stabiele thuisbasis 
geven. Uiteindelijk alle centen uit 
de hoeken en kieren schrapen om 
een particulieren school te bekosti-
gen, die wel aansluiting kon bieden. 
Een boost om ons kind te redden. 
En dat heeft geholpen. 

Hij is weer terug naar school, klein-
schalig, en door omstandigheden 
is het kleine groepje groep 8-ers 
teruggelopen naar alleen Kars als 
enige. Maar hij begint op te bloei-
en, en krijgt weer motivatie voor 
van alles. We zien weer het oude 
kind regelmatig terug!

* Wat is er van Kars geworden tij-
dens deze roerige tijd, waarin hij zo 
vaak gewisseld is van school, dat hij 
nu op school nr. 5  zit?

Het jonge sprankelende kind, vol 
motivatie en nieuwsgierigheid om 
de wereld te ontdekken zijn we 
een tijd kwijt geweest. Kars betrok 
alles op zichzelf, trok zich terug, zag 
zichzelf steeds meer negatiever. 
Hij verloor vrienden en voelde zich 
eenzaam en buitengesloten. Zijn 
frustraties, boosheid en enorm 
verdriet namen toe , en dat uitte 
hij volop in zijn veilige thuisomge-
ving. Over-stressed door innerlijke 
spanningen en spanningen om 
hem heen. Hij werd steeds vaker 
ziek, heel erg ziek en kwam dan 
thuis te zitten voor een bepaalde 
tijd. Letterlijk niet meer door zijn 
ogen kunnen kijken en als het ware 
‘blind’ worden. Zijn gedachten 
gingen steeds meer uit naar niet-
meer-willen leven . Al heel jong gaf 
hij dat aan, maar op den duur was 
hij vastbesloten om nu echt een 
eind aan zijn leven te willen maken. 
Motivatie ook helemaal weg. De 
glans in zijn ogen, helemaal weg. 
De energie, helemaal weg. Ons 
kind was aan het wegglijden uit 
deze wereld. En kwam met regel-
maat thuis te zitten voor perioden. 
Eigenlijk wil je dat niet, maar je ziet 
dat het zo niet langer kan, en dat 
hij thuis tot rust moet komen. In 
feite heb je al te maken met een 
overspannen kind. Een kind met 
een burn-out...... Onze mooie zoon 
raakte zichzelf kwijt.....En echt al-
leen, omdat er geen goede aanslui-
ting in het onderwijs was. Omdat 
hij niet genoeg uitdaging krijgt en 
begrepen wordt.

* Moeilijk is op dat moment, 
dat iedereen vanuit het onder-
wijssysteem dan in je nek zit te 
hijgen en druk uitoefent. Het gaat 
vaak dan niet om het welzijn en 
welbevinden van het kind. 

Het gaat dan om prestatie, negatie-
ve cijfertjes en smet wegvegen van 
de school. Het gaat weer op eigen 
belang en eigen-wijs een andere 
bril opzetten dan geadviseerd 
wordt om alles te kunnen plaatsen 
en te begrijpen. 
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Helemaal terug zal het niet meer 
komen, want Kars is beschadigd, 
erg beschadigd. Dit mooie kind 
heeft diepe wonden en littekens 
van binnen. Hij is hoogbegaafd en 
hoogsensitief. Eigenlijk een heel 
normaal sociaal functionerend 
kind, talentvol, voor velen aan de 
buitenkant niets te bemerken. Een 
kind, dat door zijn kwaliteiten niet 
begrepen werd en eigenlijk door ie-
dereen afgewezen werd. Dit kun je 
bijna niet geloven, maar het is echt 
gebeurd. Hier in Nederland!

En het gebeurt nog!  Op zoek 
naar het Voortgezet Onderwijs 
n.l. continue afwijzing. Er zal wel 
iets aan de hand zijn, als je inmid-
dels 5 scholen hebt gehad, denkt 
men. In samenwerking met elkaar 
in de regio, gaat de tam-tam heel 
snel. Snelle beoordeling zonder 
Kars ooit ontmoet te hebben. 
Dossiervorming, waar je geen weet 
van hebt. Inschakeling van derden, 
waar je geen invloed op hebt. Het 
kan zomaar! Op opendagen mooie 
praatjes over passend onderwijs, 
maar in de praktijk gebeurt het nu 
weer, dat er invulling wordt gege-
ven vanuit die eigen-wijze bril en 
directe afwijzing zonder pardon. 
Geen kennismaking, geen luisteren, 
direct hun eigen hachje willen red-
den. Geen passend onderwijs dus! 

Het gaat om centen en prestatiege-
richtheid. Ik denk wel eens, dat het 
op het Voortgezet Onderwijs nog 
erger gesteld is met gebrek aan 
kindgerichtheid dan in het Primaire 
Onderwijs. Echt luisteren naar het 
verhaal? Echt luisteren naar ou-
ders en expertise? Het lijkt niet te 
kunnen, en de deuren sluiten zich 
wederom.

* Toevallig hebben we nu 1 school, 
28 kilometer verder dan onze 
woonplaats gevonden, die wél die 
deuren open heeft gezet. Ze star-
ten vanuit ervaringen een nieuwe 
klas, speciaal voor hoogbegaafde 
kinderen, die kwetsbaar zijn. 

Ze willen de ruimte creëren in 
aanbod maar ook de komende 3 
jaar mogen zijn en ontwikkelen op 
eigen tempo. Met veel ondersteu-
ning, meer dan normaliter geboden 
wordt. Het klinkt heel goed, maar 
natuurlijk zijn we nu even proef-ko-
nijn en het moet blijken hoe het in 
de praktijk gaat. 

Maar goed, Kars voelde  daar ook 
een prettige sfeer en houding, 
waardoor hij achter deze keuze kan 
staan. Hij weet niets van alle afwij-
zingen van het Voortgezet Onder-
wijs, dat houden we van hem weg. 
Ondanks dat, is hij bang voor wat 
hem te wachten staat. Het zelfver-
trouwen is toch heel wankel.

* Kars sluit de Basisschoolperiode 
dus niet met plezier af. Voor hem 
geen musical, geen kamp, geen 
eindfeesten. Hij sluit het alleen 
als enige groep 8-er op een zo 
goed mogelijke manier af. Wat 
een kracht! Wat een prestatie!  Hij 
voelt niet als veel andere kinderen 
de spanning en blijheid, dat er 
een nieuwe wereld open gaat die 
Middelbare school heet. Hij staat 
niet te trappelen. Kijkt een beetje 
onzeker naar hetgeen wat komen 
gaat. Maar wat is hij dapper, als hij 
daar gaat kennismaken en straks 
in het nieuwe schooljaar met weer 
goeie moed aan dit avontuur gaat 
beginnen!!!

En ik als moeder, zal hem straks 
(zolang het nodig is) elke dag 
brengen en halen, begeleiden en 
ondersteunen. We zetten alles in 
om hem binnen het geboden on-
derwijs zichzelf te laten mogen zijn! 
Vertrouwen is nog kwetsbaar, er is 
nog altijd kans op alsnog thuiszit-
ten omdat het Voortgezet Onder-
wijs niet passend is. Gisteren ben 
ik naar een bijeenkomst geweest 
over Thuisonderwijs als bewuste 
keuze. Ik ga daar naartoe, omdat 
ik een onderbuikgevoel heb dat we 
ons alvast moeten inlezen voor het 
geval dat. Ik doe dit met tegenzin, 
want ik wil erin blijven geloven! En 
vooralsnog gaan we er ook voor, en 
ik duim dat Kars eindelijk zijn weg 
mag volgen in een prettige omge-
ving!

* Vorig jaar kwam de Stichting 
LOEK@YOU op mijn pad. Ik had een 
thuiszittende zoon, en vanuit mijn 
eigen werkervaringen was ik op 
zoek naar iets waarin ik mijn bijdra-
ge kon leveren.

De doelstellingen van de stichting 
spraken me erg aan, en ik ben 
begaan met al die kinderen die 
uitvallen binnen het onderwijssys-
teem en beschadigd thuis komen 
te zitten, om wat voor redenen dan 
ook. 

In Nederland zijn dit heel veel kin-
deren  en een groeiend aantal. Het 
is schokkend, hoe je kunt stranden 
als kind, aan de kant geschoven. 
Ouders, die niet serieus worden 
genomen. De zelfingenomen hou-
ding van velen in het onderwijs. 
Het systeem, dat beklemmend in 
elkaar zit. Bureaucratie. Etiketjes en 
hokjesgeest. Maar m.n. hoe be-
schadigend dit alles werkt. Er moet 
dus iets gebeuren binnen onder-
wijs- maar óók hulpverleningsland 
om dit tegen te gaan! Nederland 
moet wakker worden!

Ik heb me een tijdje met hart en ziel 
ingezet als vrijwilliger binnen het 
Kernteam en het Algemene team. 
Vanuit mijn ervaringen als moeder 
van een (dreigende) thuiszitter en 
vanuit mijn werkervaringen binnen 
de kinderpsychiatrie kon ik mijn 
steentje bijdragen. LOEK@YOU 
staat voor vernieuwing en het slaat 
de weg in om kinderen ook echt 
daadwerkelijk te zien!

Het kind wordt in eigen tempo 
gezien en gehoord. De insteek 
is om vanuit eigen ontwikkeling 
het pad van herstel te betreden, 
vanuit hele cruciale veiligheid. Dat 
onderscheidt LOEK@YOU met vele 
andere hulpverlening en onder-
steunende instanties.

Ik hoop, dat LOEK@YOU, met al 
haar bevlogen medewerkers, nog 
heel veel thuiszittende gekwets-
te kinderen, en hun wanhopige 
ouders, mag helpen! Natuurlijk 
hoop ik, dat Kars en wijzelf in de 
toekomst geen hulp nodig hebben. 
Maar mocht het nodig zijn, dan 
weet ik de weg te vinden.........

Lisa, moeder van een dreigende 
blijvende thuiszitter.

Fotografie: Joy Mennings
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“Daar zit je dan als ouder. Je 
komt voor het zoveelste ge-
sprek op school. En vandaag 
is het grote woord er uit. 
De school is handelingsver-
legen maar dit ligt niet aan 
school zeggen ze. Ze hebben 
namelijk alles geprobeerd: 
handelingsplan, begeleiding 
via zorgteam, er is expertise 
vanuit school in gezet maar 
nog steeds geeft ons kind ge-
dragsproblemen. De school 
is handelingsverlegen en het 
ligt het aan de thuissituatie 
zeggen ze!“

Dit is een veelgehoord probleem 
binnen onze stichting. Stichting 
LOEK@YOU ondersteunt kinderen 
en jongeren die thuiszitten zon-
der onderwijs of veel problemen 
ondervinden in het onderwijs. Deze 
signalen vinden wij schokkend om 
te horen.

Je zou het maar meemaken als 
ouder. Wat moet je dan?

Kun je je voorstellen dat een kind 
zich onveilig voelt op school ? 
Misschien ben je je hier niet bewust 
van dat dit een veelvoorkomend 
probleem is. In Nederland ervaren 
vele kinderen en jongeren onvei-
ligheid op school. Elke dag weer. 
Soms zelfs ondanks alle inzet van 

Wie zegt dit? Is dit omdat de school 
het niet meer weet? En….. is het 
een oplossing om dit zo te stellen 
dat het aan de thuissituatie zou 
liggen? Het enige wat eigenlijk 
zeker is, is dat de school niet meer 
weet wat te doen.  De school weet 
niet meer hoe om te gaan met het 
gedrag wat een kind op school laat 
zien. Alle ideeën zijn op?

Maar ook als een school hande-
lingsverlegen is, kan het probleem 
waardoor de gedragsproblemen 
ontstaan nog steeds op school 
liggen.

Wat zal een paard dan gaat doen? 
Klopt: vechten of bevriezen. Beide 
emoties zijn ook reacties op angst. 
Vechten betekent bij een paard 
dat het zal gaan steigeren, bijten 
of trappen (of allemaal tegelijk). 
Bevriezen is eigenlijk precies wat je 
denkt dat het is: het paard verstijft 
van angst en beweegt helemaal 
niet meer. Soms kan het zelfs niet 
meer bewegen en is verlamd van 
angst.

Waarom ik je dit allemaal vertel? 
Omdat het bij mensen precies 
hetzelfde werkt. Ook wij mensen 
reageren van nature vanuit de re-
actie om te vechten, vluchten of be-
vriezen wanneer we angst voelen. 
En als we ons angstig voelen dan 
voelen we ons onveilig. Zouden dit 
de gedragsproblemen kunnen zijn 
die we op de school van een kind 
zien? Wat zou een kind dan nodig 
hebben als het zich zo voelt? Stel 
dat je je zelf ergens onveilig voelt, 
je zit hierdoor niet lekker in je vel, 
je voelt je door niemand begrepen. 
Stel dat je iets heel moeilijk vindt 
en bepaalde dingen niet snapt of 
dat je zo moe bent van het enorm 
harde werken of de verschillende 
scholen waar je al op hebt gezeten. 
Wat zou jij zelf dan doen? Als een 
kind gedragsproblemen geeft, zou 
dit  gevoel van onveiligheid dus 
best weleens kunnen ontstaan van-
uit het onderliggende gevoel angst! 
En stel dat je iedere dag terug moet 
naar een omgeving waar je je erg 
bang voelt (bijvoorbeeld school). 
Wat zou jij dan doen? Juist: vechten, 
vluchten of bevriezen.

Stel dat een kind een bepaalde 
diagnose heeft zoals autisme, dan 
reageert een kind op angst eigenlijk 
hetzelfde als ieder ander mens, 
alleen reageert deze misschien nog 
iets heftiger. Als je op de link klikt 
zie je welke gedragsproblemen 
kunnen ontstaan. Het is een stukje 
uit het boek Plan B. Een vernieu-
wende handreiking voor autisme 
en communicatie. Marjon Kui-
pers-Hemken, Gijs Horvers. Uitge-
verij SWP, Amsterdam 
http://www.autismeacademie.
nl/wp-content/uploads/2014/10/
overprikkeling.pdf

Hoezo ligt het aan de thuis-
sitatie?

Als je dan ook nog eens te horen 
krijgt dat een ander vindt dat die 
onveiligheid aan de thuissituatie 
ligt, dan moet dit enorm heftig 
zijn voor een gezin om dit mee te 
maken.

Stel je maar eens voor, de conclusie 
is getrokken. De school is hande-
lingsverlegen en ze zeggen dit ligt 
aan de thuissituatie. Besef wat een 
uitspraak als deze doet met een 
gezin….met het kind…. En hoezo ligt 
dit aan de thuissituatie.

Onveiligheid in de 
dierenwereld

Als we kijken naar de dierenwereld 
dan is het logisch dat een paard 
weleens op hol slaat. Hoe zou een 
paard zich voelen als het op hol 
slaat? Klopt, de emotie is dan angst. 
Paarden zijn vluchtdieren en als ze 
bang zijn dan rennen ze heel hard 
weg van het gevaar. Hier denken 
paarden niet over na want ze vol-
gen gewoon hun instinct. 
De emotie angst roept bij paarden 
nog meer emoties op want stel dat 
een paard niet kan vluchten. 

Fotografie: Joy Mennings
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Handelingsverlegen zijn heeft vaak 
te maken met (gedrags) proble-
men. Op het moment dat een 
school zegt: “wij zijn handelings-
verlegen, ”dan ben je te laat met 
het zoeken naar een oplossing. 
Deze uitspraak betekent eigenlijk 
dat de docent/school stopt met het 
kijken naar het eigen handelen. Er 
is immers al besloten…..  de school 
is handelingsverlegen en we weten 
het niet meer. Een ander mag het 
oplossen want wij hebben al ge-
noeg gedaan.

Wees je nu heel bewust van deze 
uitspraak want als een school dit 
toegeeft dan is de situatie al te ver 
geëscaleerd. Door het trekken van 
deze conclusie wordt de weg naar 
een oplossing heel moeilijk. En als 
er dan ook nog wordt beweerd 
dat het aan de thuissituatie ligt ….. 
dan wordt een gezinsleven volledig 
overhoop gegooid. Weet wat je 
aanricht!

Opmerkelijk dat er in deze tijd 
nog zo wordt gedacht want het 
kind wordt hier de dupe van. Wat 
heb je te verliezen als school om 
breder te kijken dan alleen de 
eigen zorgstructuur? Draait het om 
geld? Een kind moet centraal staan 
en niet het ego van een docent of 
school. Ook als ouder heb ik met 
eigen oren gehoord dat een docent 
het eigen ego belangrijker vond 
dan een goed bedoelde tip aan te 
nemen voor de omgang met mijn 
kind.

‘Ik ben al 20 jaar docent, den-
ken jullie dat ik niet weet hoe 
ik moet handelen?’

Ja inderdaad dat denk ik want wat 
was er gebeurd als die goed be-
doelde tip wel was aangenomen? 
Als ouder zal ik het nooit weten 
maar ik hoop dat ik mijn eigen er-
varingen kan gebruiken om docen-
ten aan het denken te zetten. Om 
scholen aan het denken te zetten 
zodat eerder gehandeld wordt en 

Dit hoef je niet alleen te doen. Ook 
als je een eigen zorgstructuur hebt 
is er soms extra expertise nodig.

Belangrijk is het om de eigen gren-
zen te  kennen van deskundigheid. 
Geef toe als er extra hulp nodig is 
en zoek de juiste expertise. Werk 
samen want vastlopen en door-
schuiven is geen oplossing maar 
je creëert een groter probleem en 
maakt een leven kapot door af te 
wachten. Een kind heeft recht op 
een veilige plek, een veilige school. 
En weet soms ligt de oplossing 
gewoon voorhanden….

Weet wat je aanricht!

Uit de praktijk

Helaas heb ik  in de praktijk ge-
merkt dat sommige scholen lang 
aanmodderen met de (gedrags) 
problemen die een kind in de klas 
laat zien. Ook blijkt het voor som-
mige docenten/scholen moeilijk te 
zijn om toe te geven dat er extra 
hulp nodig is. Ik vraag me af waar-
om men zich niet kwetsbaar op 
durft te stellen? Waarom wordt 
er te laat gebruik gemaakt van de 
omgeving?

‘We hebben een eigen zorg-
structuur, we hoeven geen 
hulp’

Ken je eigen grenzen van 
deskundigheid

Op het moment dat een docent 
zich gaat ergeren aan een kind , 
moet een docent al gaan hande-
len want als gedragsproblemen 
worden gesignaleerd op school 
dan ben je al te laat met ingrijpen. 
Vraag je af wat er fout gaat in de 
begeleiding van een leerling. Kijk 
eens achter gedrag! Wat zien wij 
over het hoofd? Waarom is een 
school nog steeds onveilig voor het 
kind (ondanks de ingezette zorg, 
de rustige plek die geboden wordt 
in de klas, de time-out plek). Zorg 
dat je weer  handelingsbekwaam 
wordt. 

Fotografie: Joy Mennings
Model: Isabelle van Aarle

Fotografie: Joy Mennings



16

Ik pas zelf ook niet in het 
onderwijssysteem

Hoezo ‘trekken aan een dood paard’?

Het is lastig om een systeem te 
creëren dat bij iedereen aansluit, 
vooral als iedereen van elkaar 
verschilt. Een groot aantal kinderen 
in Nederland past daarom niet in 
ons huidige onderwijssysteem. Dit 
is een probleem waarvoor geen 
concrete oplossing gevonden kan 
worden. Ondanks het snelstijgend 
aantal gespecialiseerde onderwijs-
instellingen voelen veel kinderen 
zich namelijk nog steeds niet op 
hun plek. 
 
Ik zelf pas ook niet in het onder-
wijssysteem. Daarom koos ik 
ervoor - na een overmaat negatie-
ve emoties - om zo snel mogelijk 
van school af te gaan, zodat ik kon 
werken aan hetgeen waarbij ik wel 
het gevoel had dat ik verder kwam: 
ondernemen. Na succesvol een 
‘computerhulp aan huis’ bedrijf te 
hebben opgezet ben ik een boek 
gaan schrijven. Inmiddels geschre-
ven en uitgebracht, zonder school. 

Naar aanleiding hiervan kwam ik 
in contact met LOEK@YOU. Daar 
heb ik mijn ‘verhaal’ verteld: hoe 
ik omging met school, hoe ik eruit 
ben gekomen en wat ik nu doe. 
LOEK@YOU is een organisatie waar 
kinderen ondersteuning kunnen 
krijgen wanneer het huidige onder-
wijssysteem niet toereikend is. Dit 
initiatief is genomen door een ou-
der van een kind die in zo’n situatie 
verkeert.
 
Als ik terugkijk op de afgelopen 
jaren waren er zeker momenten 
waar ik graag die ondersteuning 
had willen krijgen, maar niet heb 
gekregen. Maar als ik vooruitkijk 
zie ik andere kinderen wél die 
ondersteuning krijgen, namelijk bij 
LOEK@YOU.
 
Keyon

Hij moest soms huilen en was vaker 
geïrriteerd. Ik wilde hem helpen en 
kijken naar wat hij echt nodig had. 
Dit gaf ik aan bij mijn stagebege-
leidster, dat was zijn juf. Dat was 
het moment dat ik helemaal met 
mijn mond vol tanden stond. De 
juf zei: “ja, kan je proberen, ik denk 
dat het toch trekken aan een dood 
paard is.” Maar… maar… Heh?! Als 
je als juf al zo’n instelling hebt, hoe 
moet je dan het welbevinden van 
een kind realiseren? In dit voor-
beeld ging ik de link ook leggen met 
thuiszitters en daarmee ook met 
LOEK@you. Wat is het belangrijk 
dat er naar kinderen wordt geke-
ken, in plaats van alleen maar naar 
regeltjes en protocollen. En dat is 
wat LOEK@you naar mijn mening 
heel goed doet. Het kind staat écht 
centraal. Daarmee zet de stichting 
dat dode paard mooi schaakmat.

Toen ik voor het eerst hoorde van 
de stichting LOEK@you, was het 
voor mij allemaal nog wat vaag. 
Oké, ze zetten zich in voor thuiszit-
ters. Nooit over nagedacht eigen-
lijk, ik was het zelf ook nog nooit 
tegengekomen. Maar toen ik me 
wat verder ging verdiepen, werd 
het beeld dat ik had van ‘thuiszit-
ters’ een stuk breder. 

Er gaat een hele geschiedenis aan 
vooraf, voordat een kind thuis komt 
te zitten. Dat is écht het uiterste. 
Zelf liep ik stage op een basisschool 
en zag ik het gebeuren. Het kind 
liep op heel erg veel vlakken ‘achter’ 
op de rest. Ik vond dat hij meer tijd 
nodig had, maar dat kan niet. Nee, 
ze moeten allemaal op tijd groep 8 
halen en door naar de middelba-
re school. En echt kijken naar zijn 
talenten werd er ook niet gedaan. 
Door het passend onderwijs mocht 
hij ook niet naar speciaal onderwijs. 
Na verloop van tijd kreeg hij steeds 
minder aansluiting met zijn leef-
tijdsgenoten, omdat zij wel verder 
kwamen in het schoolsysteem. 
In het begin leek hij niet zo door te 
hebben dat hij minder aansluiting 
kreeg, het was tenslotte een ont-
zettend vrolijke jongen. Toch zag 
ik hem gedurende het jaar wel wat 
afglijden. 



16 17

De hypotheekshop steunt LOEK@YOU
Toen wij hoorden dat er in Nederland  zo’n 10.000 kinderen met een gemiddeld 
tot hoog IQ thuis zitten vanwege het feit dat zij niet meekunnen in het regulier 
onderwijs wilden wij graag een steentje bijdragen aan de oprichting en start van 
stichting LOEK@YOU.
Bij de stichting wordt met passie en toewijding gewerkt vanuit de mogelijkheden 
van het kind. Daarbij ligt de nadruk op het sociale contact, ontdekken van talen-
ten en behoeften om zo de weg terug naar school te kunnen vinden.
Dit sluit aan bij de visie van De Hypotheekshop Eindhoven West. Bij het krijgen 
van een passende financiering denken wij in mogelijkheden en niet in proble-
men. Want iedereen heeft toch recht op een goede toekomst, ook financieel.

Als vriend van stichting LOEK@YOU  hopen wij dat er nog vele vrienden en dona-
teurs zullen volgen. Zodat steeds meer kinderen kunnen worden geholpen door 
de stichting. Zolang de overheid het probleem afschuift valt of staat het succes 
met de (financiële) hulp van derden, doet u ook mee?
Na een succesvolle start wensen wij stichting LOEK@YOU een hele mooie toe-
komst!
De Hypotheekshop Eindhoven West

Jeroen Bastiaans
Directeur



In een aanloop naar een sprong vooruit,
mag je soms ook een stapje terug doen 



In een aanloop naar een sprong vooruit,
mag je soms ook een stapje terug doen 
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Dealen met de werkelijkheid van 
thuiszitters

In mijn vorige blog: “Mijn school 
is potentieel onveilig,” schreef ik 
over de onveiligheid die sommige 
kinderen ervaren op school en het 
gedrag wat hierdoor kan ontstaan. 
Gedrag wat vrijwel altijd als onge-
wenst wordt beschouwd. Ik deze 
blog ga ik het hebben over een 
passend schoolsysteem waar en 
het weer tot leren komen van een 
kind.

In Nederland zijn kinderen van 5 
tot 16 jaar leerplichtig. Zij moeten 
naar school. Jongeren die na hun 
16e nog geen startkwalificatie heb-
ben, moeten tot hun 18e onderwijs 
volgen. Zo kunnen zij zich voorbe-
reiden op de maatschappij en de 
arbeidsmarkt zegt de rijksoverheid 
op haar website. Dat geldt voor 
alle kinderen. In dit huidige school-
systeem mogen thuiszitters niet 
bestaan. Zo is er onlangs een thuis-
zitters pact gesloten. Het doel is dat 
in 2020 geen enkel kind langer dan 
drie maanden thuis zit zonder een 
passend aanbod. Een mooi streven, 
maar is dat mogelijk in een sys-
teem dat op sterk op prestaties en 
opbrengsten is gericht?

Om deze vraag te beantwoorden 
kijk ik eerst naar de piramide van 
Maslow. Maslow beschrijft vijf 
levensbehoeften van de mens. Hij 
keek naar de gezonde mens in zijn 
onderzoek. Op basis van observa-
ties van mensen die ‘hoge presta-
ties’ neerzetten, stelde Maslow zijn 
theorie op. Deze theorie gaf aan 
dat mensen eerst een lagere  be-
hoefte vervuld moest hebben voor 
dat de hogere behoefte ingevuld 
kan worden. De hoogste behoefte 
is dus zelfontplooiing. Dit geeft 
aan dat mensen zich willen ontwik-
kelen, als ze daar aan toekomen. 
Maslow, A. H. (1943)

Presentaties in ons 
school systeem

Het huidige onderwijssysteem is 
erg gericht op presteren en op-
brengsten. Scholen worden be-
loond als kinderen het goed doen. 
De aandacht ligt op het maken van 
toetsen en methodisch leren in 
boeken. Ons huidige onderwijssys-
teem verwacht van ALLE kinderen 
in Nederland deze zelfontplooiing, 
waar intrinsieke motivatie voor no-
dig is. Vallen kinderen uit onderwijs 
uit, dan moeten ze zo snel mogelijk 
weer naar school. Ze moeten zich 
ontwikkelen en presteren! De pres-
tatiedruk op kinderen is de laatste 
jaren flink is toegenomen. Kan elk 
kind met deze druk omgaan? En is 
deze manier voor elk kind passend?

Ons onderwijssysteem als uitgangs-
punt neemt dat iedereen moet 
presteren. Deze gaat er blijkbaar 
vanuit dat de onderste lagen van 
de piramide van Maslow voor 
iedereen in orde zijn: dat kinderen 
zich veilig voelen, dat kinderen 
vriendjes hebben, dat ze een vader 
en een moeder, dat ze onderdak 
hebben en een school enz.

In mijn vorige blog heb ik uitgelegd 
dat voor kinderen met bijvoorbeeld 
autisme de veiligheid helemaal 
niet altijd aanwezig is. Een situatie 
waarin de meeste kinderen zich 
helemaal veilig voelen, kan voor 
ander kinderen toch onveilig voe-
len.  Als een school niet ziet dat het 
kind zich eigenlijk onveilig voelt en 
de focus op presteren blijft leggen, 
wordt niets bereikt.

Meestal verergert het ongewenst 
gedrag zich. In een school systeem 
waarin de focus ligt op prestaties 
vallen sommige kinderen blijkbaar 
uit, moeten zij een constante strijd 
voeren en lijken zelfontplooiing 
en de arbeidsmarkt steeds verder 
weg.

Prestaties als gevolg van zelfont-
plooiing kunnen pas komen als 
een kind zich veilig voelt. Dat veilig 
voelen kun je niet afdwingen. Je 
kunt wel de focus op het veilig 
voelen leggen. Zou het voor veel 
kinderen die nu uitvallen of dreigen 
uit te vallen op school, niet fantas-
tisch zijn als zij naar school zouden 
kunnen gaan in een schoolsysteem, 
waarin de focus ligt op het veilig 
voelen. Misschien kunnen zij dan 
toch tot zelfontplooiing komen, 
en zich ondanks hun beperkingen 
voorbereiden op de maatschappij 
en de arbeidsmarkt.

Van onveiligheid naar 
zelfontplooiing

De werkelijkheid anno 2017 is: ons 
schoolsysteem heeft de focus op 
prestaties en er zijn thuiszitters, 
ook al mogen ze niet bestaan. Om 
de doelstellingen van het thuiszit-
terspact te halen is het volgens mij 
nodig om de focus voor de thuis-
zitters te verleggen van prestaties 
naar veilig voelen.  Een systeemver-
andering lijkt daarvoor nodig.

Created by 
Freepik.com

“If you judge a 
fish by its ability 
to climb a tree, it 
will live its whole 
life believing that 

it is stupid.”
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Bij Stichting LOEK@YOU zien wij 
thuiszittende kinderen die (tijdelijk) 
geen onderwijs meer volgen. Vaak 
zijn ze ernstig getraumatiseerd. 
Door alles wat ze hebben meege-
maakt zijn ze angstig. Kinderen 
hebben meerdere faalervaringen 
opgedaan, vaak meerdere malen 
van school moeten wisselen of ze 
zijn tijdelijk opgenomen geweest in 
een instelling. 

Vriendjes zijn ze vaak kwijt geraakt. 
Deze kinderen voelen zich (vrijwel 
allemaal) onveilig en de stabiele ba-
sis die nodig is om tot zelfontplooi-
ing te komen is weg. Het welzijn is 
aangetast. 

Toch wordt er verwacht dat onze 
kinderen zo snel mogelijk terug 
naar school gaan want thuis zitten 
zou slecht zijn voor de ontwikke-
ling. Maar is dit eigenlijk wel zo 
dan?  Zouden we niet beter de tijd 
kunnen nemen om de veiligheid 
weer op te bouwen. Waardoor 
kinderen uiteindelijk sneller weer 
tot leren komen? Want hoe zou je 
jezelf voelen,  als je dit alles alle-
maal zelf hebt meegemaakt?Juist… 
moe, heel moe, uitgeput! 

Getraumatiseerd en je voelt je erg 
alleen! Het leven zie je (soms) zelfs 
niet meer zitten. En toch wordt 
er aan deze kinderen getrokken 
om ze kost wat kost en weer zo 
snel mogelijk terug te krijgen in dit 
systeem. 
Maar onze kinderen zijn niet meer 
de  “gezonde kinderen” die men 
denkt voor ogen te hebben. De 
druk wordt opgevoerd en dat 
terwijl Maslow duidelijk stelt,  dat 
alleen gezonde mensen tot zelfont-
plooiing komen en alleen als ze zich 
veilig voelen.

Onze kinderen zijn zichzelf volledig 
kwijt geraakt door alles wat ze heb-
ben meegemaakt. Is het dan eerlijk 
om deze druk op kinderen en de 
ouders op te voeren omdat presta-
tie belangrijk zou zijn?

 De focus blijft ook op een school-
systeem liggen waarin het juist 
mis is gegaan met deze kinde-
ren. Kinderen moeten terug het 
systeem in terwijl men (nog) niet 
weet wat een kind nodig heeft om 
zich weer beter en veilig te voe-
len. Het lijkt of jezelf veilig mogen 
voelen minder belangrijker is dan 
kennisoverdracht. Het welzijn van 
een kind zou toch voorop moeten 
staan?  Ik vraag me af, is dit écht de 
beste manier om een kind voor te 
bereiden op deze maatschappij en 
arbeidsmarkt? 

Men zou een school en dus ook 
een kind niet moeten beoordelen 
op leren. Leren moet toch vanuit 
kind komen?  Zou het doel niet mo-
gen zijn: “Hoe wordt een kind weer 
gelukkig?” Want dan wordt een kind 
weer gezond en voelt zich veilig. 
Pas dan kan een kind toch weer 
gaan leren en wordt deze (hopelijk) 
weer intrinsiek gemotiveerd.

Een beschadigd kind heeft de 
ruimte nodig om zich weer veilig te 
voelen, een kind heeft aanmoedi-
ging nodig, zelfvertrouwen, verbin-
ding met anderen en een positief 
zelfbeeld. Een kind heeft het nodig 
om zich “bijzonder” te voelen en 
pas daarna gaat een kind zich weer 
vanzelf ontwikkelen.

“Een kind 
frustreren is niet 

leren, dan 
onstaan gedrags-

problemen en 
vallen kinderen 

uit.”



22

School maakt creativiteit kapot
Kinderen, ze worden allemaal geni-
aal geboren, uniek, bijzonder en vol 
met talenten en mogelijkheden. Ze 
groeien vanzelf, ontdekken zichzelf 
en de ander en daarmee ook de 
rest van de wereld. Leren, spelen, 
groeien, ontdekken en ontwikkelen 
is de laatste honderd jaar een bé-
tje doorgeslagen. Dat noemen we 
onderwijs en is verplicht, met vaste 
opsluituren en voorgekauwde in-
formatie die zeker 4 jaar gedateerd 
is en die gegeven wordt door men-
sen die soms wel 30 jaar geleden 
hun ‘wijsheid’ uit een paar boeken 
vergaard hebben. Van dit systeem 
wordt niet iedereen gelukkig. 
Sterker nog, het beschadigd heel 
veel kinderen al in een zeer vroeg 
stadium van hun ontwikkeling. 

Ze kregen de ruimte, tijd, vertrou-
wen, vrijheid en verantwoorde-
lijkheid. Daarmee werden ze door 
hun opvoeders als gelijkwaardige 
mensen gezien en pakte dat gewel-
dig uit. Ik zie het al voor me onder-
wijs in speeltuinen. De docenten 
verplicht op bijscholing naar de 
Efteling. Het land van Ooit wordt 
onze nieuwe leeromgeving met 
theater, dieren, voedselbossen, 
muzieklokalen, creatieve en kunste-
naars-ateliers, een grote plas om 
in te zwemmen, bootjes erop, een 
circus met alles er op en eraan en 
liedjes zingen en af en toe een ijsje. 
Je leert meer op weg naar school 
dan in het gebouw zelf. Laten we 
de leerplicht afschaffen en kinde-
ren de ruimte geven om iedereen 
individueel gebruik te maken van 
het recht op een inspirerende leer-
omgeving 

Rik Konings 
Talent- & conceptontwikkelaar 
sociale innovatie

Het schoolsysteem op zich is niet 
verkeerd, heel veel ambtenaren, 
beleidsmedewerkers, politici, 
schoonmakers, conciërges, boek-
drukkers, schoolbordmakers en 
saai-meubilair-designers hebben 
er werk door. Afgelopen vrijdag zat 
ik in een plantsoen in Eindhoven 
op een bankje van de warme zon 
te genieten. Voor mij speelden zo’n 
14 kinderen in de leeftijd van 2-11 
met elkaar. Eén moeder zat op een 
afstandje op haar telefoon contact 
met de wereld te onderhouden 
een oma had haar aandacht alleen 
op de tweejarige gericht. Daarmee 
speelden 13 kinderen lange tijd 
superleuk en sociaal met elkaar, 
ze lachten, ze leerden, ze genoten, 
ze groeiden, waren ook af en toe 
verdrietig maar het ging als een 
soort symfonie, heel natuurlijk, 
genietend.
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Succesvol door ruimte om je talenten te 
ontwikkelen

Daarom sluiten de doelstellingen 
van LOEK@YOU en Open Coffee 
het Groene Woud goed bij elkaar 
aan. Als ondernemers kunnen we 
LOEK@YOU helpen door de naams-
bekendheid te vergroten, de kennis 
over hun doelgroep te vergroten 
en met heel praktische ondersteu-
ning vanuit ons netwerk LOEK@
YOU versterken.
LOEK@Summer, het zomerpro-
gramma waar kinderen met een 
hoge prikkelgevoeligheid aan deel 
kunnen nemen, vinden wij een 
prachtig initiatief van LOEK@YOU. 
Verschillende ondernemers uit ons 
netwerk hebben daarom dit initi-
atief door middel van sponsoring 
hartelijk ondersteund. En natuur-
lijk hopen wij dat de kinderen er 
ongelofelijk van genoten hebben!  
Met dit soort initiatieven en door 
lotgenoten samen te brengen zien 
wij dat LOEK@YOU een behoefte 
vervult die door de huidige maat-
schappij nog niet (h)erkend wordt. 
Op onze eigen manier proberen wij 
ons steentje bij te dragen om hier 
verandering in te brengen.

Ook bij onze ondernemende ou-
ders komen kinderen voor die in 
meer of mindere mate autistisch, 
hoogbegaafd of hoogsensitief zijn. 
Bij Sommige ondernemers zitten 
de kinderen nog midden in hun 
ontwikkeling en bij anderen zijn 
de kinderen reeds volwassen. Bij 
deze laatste groep wordt het niet 
krijgen van passend onderwijs wel 
herkent als een hindernis die zij 
een tiental jaren geleden moes-
ten nemen. Daarnaast zijn er ook 
ondernemers die zelf in hun jeugd 
thuiszitters waren en vervroegd 
de school verlieten. Zij laten zien 
dat zij in het ondernemerschap 
wel succesvol kunnen zijn en daar 
hun eigen talenten hebben kunnen 
ontwikkelen. Mede daardoor heeft 
de organisatie van Open Coffee het 
Groene Woud besloten om dit jaar 
de Veldhovense stichting LOEK@
YOU te ádopteren’.

Deze adoptie betekent dat we 
LOEK@YOU een jaar lang op ver-
schillende manieren ondersteunen. 
We zijn van mening dat groei, ont-
wikkeling en inspiratie van belang 
is voor alle ondernemers en dat 
begint natuurlijk al op heel jonge 
leeftijd. 

Open Coffee het Groene Woud is 
een gratis netwerk voor voorname-
lijk kleine zelfstandigen en onder-
nemers uit de regio Het Groene 
Woud. De regio bestaat uit Sint-Oe-
denrode, Berlicum, Schijndel, Box-
tel en Sint-Michielsgestel. Eén keer 
per maand wordt op vrijwillige ba-
sis een bijeenkomst georganiseerd, 
waarbij de ondernemers onder het 
genot van een kopje koffie of thee 
met elkaar in gesprek gaan, kennis 
delen, ideeën bespreken, brainstor-
men en samenwerken. We geloven 
in het verbinden van mensen met 
elkaar, en in samenwerken waar-
door je uitdagingen aan kunt die je 
alleen niet voor elkaar krijgt. Maar 
wij geloven ook in maatschappe-
lijk ondernemen: deelnemen aan 
maatschappelijke activiteiten, niet 
alleen op basis van een verdienmo-
del, maar ook op basis van sociaal 
rendement.

De groep ondernemers die deel-
neemt aan de Open Coffee is een 
afspiegeling van de huidige samen-
leving. Daarmee is voor verschil-
lende ondernemers uit onze groep 
de doelgroep van LOEK@YOU erg 
herkenbaar. 

LOEK@Summer door LOEK@YOU
Fotografie: Joy Mennings
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Als ouder ben ik ook thuiszitter geworden
De feestdagen staan weer voor de 
deur. Ik denk terug aan de school-
tijd van Ian. Dit jaar zou Ian in 
groep 8 zitten. Normaal gesproken 
zou dit jaar draaien om afscheid 
nemen van de basisschool en een 
nieuw begin op het voortgezet on-
derwijs. Maar dat afscheid nemen, 
hebben wij ouders allang gedaan.

Met weemoed denk ik terug aan 
het kerstdiner wat op de school 
van Ian altijd groots werd gevierd. 
Ik denk terug aan alle leuke en 
bijzondere activiteiten die hij heeft 
moeten missen. Ik denk terug aan 
de scholen, de juffen en meesters. 
Hoewel ze hun best deden voor 
Ian, lijkt hij in de tijd dat hij thuiszit, 
vrijwel vergeten te zijn. Er is geen 
contact meer geweest met juffen 
of meesters. Ik voel me als moeder 
verdrietig en voel een leegte. 
Waarom? Vraag ik me af.

Vanaf groep 4 loopt Ian vast in het 
onderwijs. Drie scholen heeft hij 
tot nu toe gehad. Nu zit hij ruim 
anderhalf jaar thuis met een fikse 
burn-out bovenop zijn diagnose 
ADHD en autisme. 

Ian’s draagkracht is laag. Zijn gevoel 
van veiligheid in de maatschappij is 
weg. Hij leeft in een kleine wereld, 
want hij is bijna al zijn vriendjes 
kwijt. De afgelopen jaren hebben 
een grote impact gehad op ons ge-
zin. Ian is een thuiszitter geworden 
en als moeder voel ik me ook een 
thuiszitter. Ook dat is enorm zwaar.
Mijn kind kwam plotsklaps thuis te 
zitten. Wat een impact heeft dat! 
Hij kon niet meer naar school. Hoe 
moest dat verder? Je leven 
verandert drastisch. Mijn vrijheid 
als moeder raakte ik ook kwijt. Mijn 
deeltijdstudie omgangskunde werd 
ineens mijn grote uitdaging voor 
de komende jaren, maar werd ook 
mijn enige rustpunt van mijn week.

Mijn leven als moeder werd een 
afgebakend leven, een leven op 
uur en tijd. Als we nu ergens heen 
gaan, dan is dat eigenlijk geluk heb-
ben. Sinds Ian’s uitval op school is 
niets meer vanzelfsprekend. Overal 
moet ik over nadenken. Mijn priva-
cy is enorm afgenomen doordat er 
zorg in huis is gekomen.

Mijn gedachte dwaalt nog eens 
af: ”Hoe heeft dit kunnen gebeu-
ren?” Ik schud mezelf meteen weer 
wakker. Deze gedachten hebben 
geen zin. Het zijn de warme dagen 
voor Kerst, dus stop hiermee! Het 
bekende stemmetje in mijn hoofd 
zegt weer: “Leef met de dag!” Er zijn 
ook mooie dingen gebeurd, want 
door de situatie met Ian, is hier in 
het Brabantse land een nieuwe 
Stichting ontstaan: Stichting Loek@
You, speciaal voor thuiszitters zoals 
Ian en kinderen die het moeilijk 
hebben in onderwijsland.

Ik hijs mezelf overeind en kijk om 
me heen, maar nu trots. Wat heb 
ik toch een mooie kinderen. Ik 
kijk naar Ian. Het komt wel goed. 
”Ineens roept Ian: ” Mama kom je 
knuffelen?” Natuurlijk! En terwijl we 
knuffelen zegt hij: “Mama je bent 
de liefste mama van de wereld, 
want jij bent er altijd voor mij en 
begrijpt mij als enige <3”

Fotografie: Joy Mennings
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De strijd van ouders en hun kind
En wat denk ik dan te kunnen 
betekenen binnen deze stichting 
die zich specifiek voor deze groep 
kinderen en hun ouders inzet? 
Ik heb bewust gekozen om deze 
stichting mee vorm te geven door 
mee beleid te maken vanuit een 
visie van Natuurlijk leren. En wat ik 
samen met de stichting heel graag 
wil is een samenwerking met scho-
len opzetten. Ik denk namelijk dat 
wij een goede schakel kunnen zijn 
naast een school die ontdekt méér 
of iets anders nodig te hebben 
voor een kind zodat je waarschijn-
lijk thuiszitten kunt voorkomen. 
Ik ben een groot voorstander van 
samenwerken met verschillende 
partners waarin je gebruik maakt 
van elkaars kennis, kwaliteiten en 
vaardigheden en dat alles sámen 
voor dít kind en dus samen ook  de 
verantwoording dragen!!! 
Hier wil ik graag mijn bijdrage aan 
leveren!!

Leontien van Grunsven,
medewerker LOEK@YOU

Óf ze hebben al veel wegen be-
wandeld maar nergens het gevoel 
gehad gesteund of gehoord te wor-
den. Ouders moeten niet alleen 
heel sterk in hun schoenen staan 
maar ook communicatief vaardig 
zijn om deze onzekere weg in te 
slaan. Een weg waarin ze constant 
tegen muren lopen of van het kast-
je naar de muur worden gestuurd. 
Daarnaast merk ik ook dat het niet 
alleen deze groep ouders zijn die 
deze ervaring heeft maar ook de 
scholen, de gemeenten en verschil-
lende instanties die al betrokken 
zijn, weten op ’n gegeven moment 
niet meer “wat nu te doen”. Door 
deze onthandheid houdt een tra-
ject ineens op en lijkt niemand zich 
meer verantwoordelijk te voelen 
voor dit kind en zijn/haar ouders. 
Ik denk wel dat we, en dan bedoel 
ik scholen, gemeenten, instanties 
e.d., in een proces zitten waarin 
we ontdekken dat we onthand zijn 
en het niet meer weten. Nu is de 
tijd aangebroken om daar samen 
verandering in aan te brengen. 

De strijd van ouders en hun kind; 
dat is wat mij het diepst in mijn 
ziel raakt sinds ik mijn bijdrage 
lever aan de stichting LOEK@YOU. 
Wat ben ik blij dat ik als vrijwilliger 
een beetje bij kan dragen om dit 
in de toekomst in Veldhoven e.o. 
misschien te voorkomen. En wat 
vind ik het verbazingwekkend 
dat ik daar, na bijna 40 jaar in 
het basisonderwijs gewerkt te 
hebben, nu pas achterkom! Ik 
heb deze heftige strijd van ouders 
en kind toen niet gezien óf ik had 
de ruimte niet om er voor open te 
kunnen staan? Ik heb het idee dat 
het onderwijs geen notie van heeft 
van deze strijd. 
Ik heb me natuurlijk afgevraagd 
hoe het komt. Als leerkracht had ik 
de verantwoording voor een hele 
groep en natuurlijk zag ik daarin 
ook de kinderen die iets anders 
dan het reguliere aanbod van 
mij als leerkracht nodig hadden. 
Samen met mijn naaste collega’s 
heb ik, binnen de mogelijkheden 
die dit onderwijssysteem toelaat, 
mijn uiterste best gedaan om deze 
kinderen te kunnen geven waar ze 
recht op hadden. Eigenlijk diep in 
mijn hart, vond ik dat ze recht 
hadden op een andere manier 
van onderwijs nl passend onder-
wijs voor ieder kind. Het huidige 
onderwijssysteem sluit niet aan bij 
deze groep kinderen. Daarnaast 
is er ook een groep kinderen die 
de basisschool sociaal wenselijk 
doorloopt maar dit in het voortge-
zet onderwijs niet meer op kunnen 
brengen en alsnog uitvallen en 
thuis komen te zitten. Ik heb al 
zeker een jaar of 15 het gevoel dat 
het huidige onderwijs toe is aan 
grote veranderingen.
In gesprekken met ouders van 
thuiszitters, bijna thuiszitters of 
gedeeltelijke thuiszitters, ervaar ik 
naast hun verdriet ook het mach-
teloze gevoel niet te weten welke 
wegen ze moeten bewandelen om 
gehoord te worden en om erken-
ning te krijgen voor hun enorme 
problemen waar ze met hun kind 
tegen aanlopen. 

Fotografie: Joy Mennings
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Noor, nu 20 zomers jong, heeft 
geen fijne herinneringen aan 
school. Ze voelde zich altijd anders 
dan anderen, had weinig aanslui-
ting met leeftijdsgenoten, voelde 
en voelt zich vaak buitengesloten 
en ook door de leerkrachten en 
andere ondersteuners op scholen 
vaak niet begrepen. 
Ze was altijd meer met processen 
bezig dan met een doel of resul-
taat; heerlijk om met verf bezig 
te zijn en als de lol eraf is, is het 
schilderij klaar. Ongeacht of dat 
in de ogen van anderen ook zo is. 
Voldoen aan de opgelegde presta-
tiecriteria, door middel van toet-
sing, binnen het onderwijssysteem 
valt haar zwaar. Resultaten worden 
vergeleken met die van anderen; 
voldoende of onvoldoende. Het 
is dé manier van toetsen in ons 
onderwijssysteem. 

Wat volgt is een vrije val van haar 
zelfvertrouwen en zelfbeeld. In-
middels uitgegroeid tot een zware 
depressie die, met lichte ups en 
heftige downs, al jaren duurt. Ver-
schillende diagnoses worden ge-
steld, van hoogbegaafd en hoog-ge-
voelig tot Asperger. Op haar 18e 
verlaat ze, na 3 basisscholen en 4 
middelbare scholen, voorgoed het 
onderwijs. Geen diploma’s, geen 
zelfvertrouwen en een heel laag 
zelfbeeld. Voor haar is het duidelijk 
dat de oorzaak, naast haar eigen 
aanleg, te wijten is aan de presta-
tiegerichte cultuur in het onderwijs.

In de weekenden en op vrije dagen 
waren we vaak te vinden in de Efte-
ling, de Beekse Bergen, het Rep-
tielenhuis, de Techniekhoek. Vaak 
samen met een vriendje of vrien-
dinnetje van het kinderdagverblijf 
en later met twee vriendinnen die 
Noor in groep 4 leert kennen. Ze 
had en heeft een brede interesse. 
Ook thuis zijn is fijn. Lezen en voor-
lezen is favoriet. Spelen en kunstjes 
doen met de honden. Logeerpar-
tijtjes waren er bijna wekelijks met 
hutten bouwen, verkleden, opma-
ken en later de gieberende mei-
denavonden. Naar het theater of 
een film kijken. Regelmatig zijn we 
een weekendje bij oma Dien in Den 
Helder. Heerlijk vindt ze het om 
daar naar het strand te gaan of met 
papa een rondje langs de haven 
en de visafslag te rijden: “maar het 
stinkt daar wel naar vis, hoor!”

Vakanties waren favoriet, nog meer 
nieuwe dingen te ontdekken, hallo 
zeggen in andere talen, lekker 
warm weer en dagen op het strand. 
Nieuwe kinderen leren kennen en 
samen de hele dag in het zwem-
bad springen. Maar ook naar Euro 
Disney en eigenlijk

Noor was dol op nieuwe dingen. 
Van jongs af aan vond ze het leuk 
om zelf op ontdekking uit te gaan. 
Wij volgden haar door het sprook-
jesbos, bij een wandeling door de 
duinen en op afstand hielden we 
haar in de gaten bij haar ontdek-
kingstocht over het strand aan de 
waterlijn. 

Herinneringen aan ‘buiten 
school’ en vakanties

“Bij Noor ‘komt 
er niet uit wat er 
in zit’, oftewel: 

ze doet het nooit 
goed genoeg.“

Fotografie: Joy Mennings
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De Speeltuin van opa en oma 
leuker vinden, want: “Hier mag je 
alleen maar naar alles kijken, bij 
opa en oma kun je alles zelf doen!” 
Daarom gaan we de resterende da-
gen Parijs zelf in: we kunnen haar 
bijna niet bijhouden, zo mooi vindt 
ze de oude gebouwen, de parken, 
de terrasjes en de Eiffeltoren. 

Oma Dien gaat met ons op zon-
vakantie, Noor geniet van de 
aandacht en knuffels en babbelt 
honderduit over haar belevenissen.
Kamperen aan de westkust van 
Frankrijk, wandelingen door ruige 
landschappen met gigantische 
zwerfkeien en dichte bossen, Noor 
is de ‘gids’, we volgen haar met 
onze tong op de schoenen, zo hoog 
is haar tempo.

Samen met mama voor het eerst 
naar de sneeuw. Leren snowboar-
den: boos als het niet meteen lukt! 
Maar ze krijgt het onder de knie en 
glijdt mooi van de heuvels af. 
We gaan naar Griekenland, Noor 
heeft de regie. We reizen met 
openbaar vervoer, Noor zegt 
waar we heen gaan. Zo komen we 
terecht op het eiland Kythera. We 
zijn op slag verliefd! Een jaar later 
kopen we een stuk grond in Grie-
kenland op de Peloponnesos, we 
brengen er een caravan heen en 
gaan er jaarlijks op vakantie. Steeds 
gaat er een vriend of vriendin van 
Noor mee; we hebben er heerlijke 
zomers op onze eigen stek.

Had ik de eerste alinea niet ge-
schreven, dan stond hier alleen een 
positief verhaal. Want we hebben 
een prachtige dochter, sociaal, 
breed geïnteresseerd, slim, gevoe-
lig en actief. 

Tegelijkertijd weten we uit ervaring 
dat het voor ouders fijn maar nog 
meer, belangrijk is om zelf ook tot 
rust te komen tijdens de vakantie. 
Daarom heeft ons kleinschalige, 
prikkelarme vakantieverblijf een 
oppasservice zodat ouders aan-
dacht aan elkaar, ieder van hun kin-
deren en zichzelf kunnen besteden 
terwijl iedereen een fijne vakantie 
heeft en bouwt aan mooie herin-
neringen. Ons vakantieparadijsje 
heet Hakuna Matata Holidays en is 
te vinden in Griekenland vlakbij het 
dorp Methoni op de Peloponnesos 
in de provincie Messinië. 

‘Noor’ is niet de echte naam van onze dochter.

Onze website: www.hakunamatata-
holidays.nl 
E-mail: info@hakunamatataholi-
days.nl
Jan en Will van den Heuvel
0030 69 7044 3665

“Helaas heeft ons 
schoolsysteem 

veel emotionele 
en metale schade 

aangebracht.”

Noor ondervindt hier dagelijks gro-
te hinder van. Zo veel dat ze soms 
geen lichtpuntje meer kan ontdek-
ken en niet meer wil.  

Terwijl een mens zo veel meer is 
dan wat er op school te leren valt. 
Noor liet en laat buiten school zien 
dat ze een prachtmens is met het 
(gevoelige) hart op de juiste plaats. 
Dat is toch wat belangrijk is? En als 
je ’t mij vraagt is dit een prestatie 
van jewelste!

Noor is voor ons de inspiratie ge-
weest om in Griekenland een fijne 
vakantieplek te maken waar kinde-
ren de dingen kunnen doen waar 
ze goed in zijn, die ze leuk vinden, 
waar ze door uitgedaagd worden 
en die hen een goed gevoel (over 
zichzelf) geven. 

Fotografie: Joy Mennings
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Minder zicht, meer visie
Daar zit je in de stoel bij de afdeling 
oogheelkunde. Je gaat nooit meer 
zien wat je ooit gezien hebt, zijn de 
woorden van de arts. We wete niet 
goed hoe het allemaal zo gekomen is, 
maar je netvlies is zodanig bescha-
digd dat het nooit meer herstelt.Ik 
kreeg een briefje met  de naam van 
de instelling voor blinden en slecht-
zienden enze vertelde dat  zij mij  
kunnen helpen om te gaan accepte-
ren. Wij wensen je veel sterkte toe, 
klonken de laatste woorden van de 
oogarts dof door het kamertje. Vol 
verdriet, verslingerd in elkaars armen, 
liepen wij samen muisstil en met tril-
lende benen het ziekenhhuis uit.  

Het licht komt door de gordijnen, de 
vogeltjes fluiten, de wekker gaat en de 
dag moet weer beginnen. Maar dat 
wil ik helemaal niet! Ik wil in mijn bed 
blijven, veilig onder de dekens, alleen! 
Alleen met mijn angst, met mijn 
verdriet en met mijn onrust.IIk wil-
niks,niemand en vooral niet denken 
aan hoe mijn leven verder moet.

Ik heb sinds 3 jaar een visuele 
beperking. Een groot gedeelte van 
mijn zicht is weg en  met een klein 
gedeelte zie ikpp een korte afstand  
wazig. Ongeveer 4%. Dit gezichts-
verlies heb ik binnen 4 dagen 
ondervonden tijdens mijn zwanger-
schap. Je wereld staat op zijn kop 
en je ziet het letterlijk en figuurlijk 
allemaal niet meer zitten.Ook mijn 
partner,zoontje,ouders,broers, zus 
zijn getroffen en we hebben alle-
maal een weg moeten vinden in 
mijn nieuwe manier van leven. Een 
omslag en verandering die je niet 
zelf en alleen aankan. De aange-
boden hulp van  Visio heb ik op 
slechte dagen afgeslagen, vervloekt 
en van me afgeduwd. Pas wanneer 
ik mijn eigen stappen, hulpvraag 
en onderwerpen zelf mocht aan-
dragen, ging mijn rad pas draaien. 
Het is belangrijk geweest voor mij 
om mijn rouwverwerking, cceptatie 
en wederopbouw van mijn leventje 
zelf temogen  sturen. 

Veel heb ik moeten inleveren, zoals 
het kijken naar onze zoon, autOrij-
den, fietsen, lezen enmijn  passie 
voor mijn docentschap. Dat zorgt 
voor verdriet dat nooit helemaal 
verdwijnt. Maar uiteindelijk zorgt 
het ook voor een andere kijk op 
het leven. Ik heb letterlijk meervisie 
gekregen door minder zicht. Het 
genieten van de kleine dingen en 
de mooie voelbare momenten met 
dierbaren. Het zorgen voor en het 
opvoeden van onze zoon Gijs. Lief-
de van mijn man, zoon, ouders en 
familie en vrienden geven je kracht 
om zelf te gaan kijken naar moge-
lijkheden.
 Vanuit dit standpunt  kwamen bij 
mij de kriebels om ook iets voor 
een ander te doen en samen te 
kijkenaar mogelijkheden. 

Met mijn rugzak vol kennis en 
ervaring in het onderwijs, mijn om-
gang met mijn beperkin gaf mij dit 
voldoende vertrouwen om contact 
op te nemen met de geweldige 
stichting LOEK at you. Een goede vi-
sie die past bij mijn ervaring. Sinds 
december 2016 neem  ik als vrij-
williger  deel aan het kernteam en 
zoek graag mee naar de juiste ont-
wikkeling om onze kinderen binnen 
hun kunnen zelf de juiste stappen 
te  laten zetten. Dat doe ik met veel 
plezier en geeft me energie.

Met behulp van mijn software op 
mijn laptop, heb ik deze tekst audi-
tief kunnen schrijven. Vandaar de 
eventuele typfouten.

Linda van Wetten- Bos
www.genietnaverdriet.nl

Fotografie: Joy Mennings
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LOEK@Summer

Daarom is niet naar school kunnen voor sommige 
kinderen lastig. Daarom is LOEK@Summer een 
succes want niet alle kinderen kunnen meedoen 
met het reguliere vakantieprogramma. Bij LOEK@
Summer krijgt elk kind aandacht, wordt elk kind 
in zijn waarde gelaten, met rust gelaten. Er wordt 
geluisterd en gezwegen, niets moet maar heel veel 
mag. Knutselen, rennen, koken, tekenen, hutten 
bouwen, dieren kijken, eten, drinken, lachen, sprin-
gen, uitrusten en nog veel meer.
Dankzij LOEK@Summer was onze eerste vakan-
tieweek dus een feestje. Bedankt medewerkers, 
vrijwilligers en iedereen die een steentje heeft 
bijgedragen. Voor al jullie tijd, inzet en enthousias-
me, voor, tijdens en na LOEK@Sumer. We kijken uit 
naar de volgende ronde in augustus want: ‘Mama, 
wanneer gaan we nu eindelijk weer naar de Bos-
bender ?’

Louis-anne

De eerste week LOEK@Summer zit er op ! Alle da-
gen waren we van de partij, ons (pleeg)zoontje en 
ik. Zelfs zijn grote zus heeft een dag meegeholpen, 
het werd zowaar een familie-uitje. 
LOEK@Summer is een feestje, helaas zijn niet alle 
dagen voor deze kinderen een feestje. Ons zoontje 
heeft veel last van hechtingsproblematiek, vooral 
als hij niet lekker in zijn vel zit. De afgelopen pe-
riode was erg zwaar voor hem. Meedraaien op 
de basisschool is niet gelukt omdat daar te veel 
prikkels en te veel kinderen voor hem zijn. Dankzij 
veelvuldig overleg met leerkrachten en professio-
nals zijn we tot de conclusie gekomen dat het MKD 
(Medisch Kinderdagverblijf) een betere plek voor 
ons mannetje is.
Eerst nog ‘even’ de zomervakantie, een periode die 
vaak lastig voor hem is omdat er veel minder struc-
tuur en duidelijkheid voor hem is. De dag beginnen 
zonder wekker klinkt voor velen als muziek in de 
oren maar waarom geen bekers en bakjes klaarma-
ken en hoe laat gaan we dan drie keer per dag eten 
? En waarom eten we niet meer elke dag binnen 
aan tafel maar soms buiten, bij de zee of in het 
huisje waar we eigenlijk niet wonen ? Geen struc-
tuur is ook structuur, maar daar kan niet iedereen 
even goed mee dealen. 

LOEK@Summer door LOEK@YOU
Fotografie: Joy Mennings

“Onze zoon heeft 
genoten van de 

activiteiten tijdens 
LOEK@Summer. 

Vissen! (hij wil nu een 
eigen hengel) en het 
kampvuur! Hij wil nu 

al weten wanneer het 
volgend jaar is.”



30

‘Druk druk druk!’
Ik denk dat het mij vooral gaat 
om goedkeuring. Ik wil graag dat 
andere mensen van mij denken 
dat ik hardwerkend, succesvol en 
gelukkig ben. En soms ben ik dat 
ook. Ik heb dagen dat ik ongekende 
hoeveelheden werk gedaan krijg, 
dagen dat ik grote successen boek 
in mijn carrière en dagen dat ik 
hartstikke blij en tevreden ben met 
mijzelf en mijn leven. Maar ik heb 
ook dagen zoals vandaag waarbij ik 
een beetje op de bank hang en niet 
veel uit mijn vingers krijg, waarbij ik 
een grote (werkgerichte) tegenslag 
te verwerken krijg en dagen waar-
op ik enorm aan mezelf twijfel en 
daar de hele nacht van wakker lig. 
Beide scenario’s moet prima zijn, 
want dat is juist hetgeen wat mij 
een mens maakt.  

Altijd alle ballen hoog houden is 
ontzettend vermoeiend, en ik wil 
ook een keer een dag kunnen 
chillen zonder dat ik mezelf daar 
schuldig over voel. Ik zeg ‘fuck it’ te-
gen dat perfecte plaatje. Daar heb 
ik helemaal geen tijd voor. “Druk, 
druk druk” hé, je weet hoe het is….

Tja, ik doe het zelf ook. Vorige week 
was ik in Londen en mijn Instagram 
account staat vol met alle leuke 
dingen die ik daar heb gedaan. Nu 
ben ik weer terug in Nederland en 
zit ik al de hele middag mijn werk 
uit te stellen omdat ik zo moe ben. 
Ik had dit blog al lang af willen 
hebben, maar ik had geen zin, geen 
energie en het nieuwe seizoen van 
Game of Thrones kijken was veel 
interessanter. Staat dit op mijn 
sociale media? Nope. 

Op de bank hangen is niet ‘cool’. 
Je moet productief zijn, stappen 
zetten en iets betekenen voor de 
wereld. Je telt niet mee als je niet 
drukbezet bent, want dan ben je 
eigenlijk gewoon lui. Maar de vraag 
is natuurlijk: voor wie doen we het 
eigenlijk allemaal? Zijn we echt 
doordrongen van het feit dat druk 
zijn ons iets oplevert? Of willen we 
diep van binnen gewoon heel graag 
goedkeuring en bevestiging van 
anderen? 

“Hey, hoe gaat het met je?” 
“Ja nou, goed, maar wel druk druk 
druk. Je weet hoe het is.” 

Ja, ik weet inderdaad hoe het is. 
Zelf ben ik eigenlijk ook permanent 
‘druk’. Net als velen ben ik constant 
‘on the go’ en staat mijn agenda 
volgepland met werkafspraken, 
sociale activiteiten en andere ver-
plichtingen. Ik lees en beantwoord 
mijn e-mails zo vaak en zo snel als 
ik kan, en voel me onrustig als ik 
een paar dagen niets heb gedaan. 
Tijd is geld, dus alles moet zo snel 
mogelijk en zo goed mogelijk wor-
den afgehandeld. 

Druk zijn lijkt in onze moderne, 
razendsnelle 24 uurs maatschappij 
tegenwoordig wel een soort status-
symbool geworden. Het wordt ge-
associeerd met succesvol en nuttig 
zijn, en dat moet natuurlijk ook aan 
de hele wereld getoond worden. 
Een uitgebreide LinkedIn update 
hier, een glamorous Instagram 
fotootje daar, en een enthousiaste 
en gemotiveerde statusupdate op 
Facebook om de wereld te laten 
zien dat jij je zaakjes wel op orde 
hebt. #inspirational

Graffiti met LOEK@YOU
Fotografie: Joy Mennings
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Google translate “Autisme”
‘.. de hur, de mmm en de zzz .. ‘ zo 
benoemde mijn broer (48 jr, Ass + 
HB) op jonge leeftijd de verschillen-
de huishoudelijke apparaten. Soms 
hadden snoepjes bijvoorbeeld geen 
smaak zoals zoet of zuur maar 
smaakten ze naar bepaalde geu-
ren. Raar vonden sommige mensen 
dit maar ik begreep hem wel en 
kon me tot op bepaalde hoogte wel 
in hem verplaatsen, ik snapte wel 
wat hij bedoelde.

Op latere leeftijd kon ik aan zijn 
lichaamstaal al precies zeggen wat 
hij van plan was of bekokstoofd 
had. Ik vond hem heel voorspel-
baar maar voor veel mensen was 
hij onvoorspelbaar, ze konden hem 
blijkbaar niet vertalen ..

Nu jaren later komt dit kunnen 
vertalen en feilloos aanvoelen van 
dat stukje lichaamstaal nog steeds 
goed van pas. Ik ben inmiddels 
moeder van 2 kinderen, 1 zoon 
(voorlopige diagnose Ass.) van 10 
jaar en een dochtertje van 5 jaar. 
Mijn zoon spreekt ook autistisch en 
ik versta mijn zoon ook uitstekend. 
Ik kan zijn lichaamstaal ook feil-
loos vertalen in wat hij nu precies 
bedoelt. Andere hebben hier meer 
moeite mee en zelfs zoveel moeite 
dat hij sinds de start van groep 4 
in het regulier basisonderwijs niet 
meer begrepen werd en volledig 
vastliep met een schorsing in sept 
2013 als gevolg. Van regulier basis-
onderwijs zijn we naar SBO gegaan. 
Van SBO naar SO en toen ze zelfs 
daar na 6 dagen al de handdoek in 
de ring gooiden is hij ook daar weer 
weggegaan en op een zorgboerde-
rij gestart. Ook hier ging het na 1,5 
jaar helemaal mis.

Al die keren heb ik het aan zien ko-
men, al die keren heb ik aan de bel 
getrokken dat ik hoorde aan mijn 
zoon zijn lichaamstaal dat er iets 
niet goed zat. Ik kon nooit precies 
uitleggen wat dat dan was maar ik 
kon alleen maar aangeven dat het 
niet goed ging met hem, ze 
luisterden niet naar zijn 
lichaamstaal, ze zagen de stille 
hints niet die hij gaf..

Mijn zoon hebben we afgelopen 
maart vrijwillig klinisch op laten 
nemen voor observatie en diag-
nostiek. Beetje bij beetje komt mijn 
zelfvertrouwen weer terug. Lang-
zaam druppelen de onderzoeksre-
sultaten binnen en gelukkig voor 
mij als moeder bevestigen ze alleen 
maar dat ik wel degelijk in het 
bezit was van mijn google translate 
“autisme”. En dat ik inderdaad de 
afgelopen 10 jaar mijn zoon feilloos 
aanvoelde ... dit doet mijn moeder-
hart sneller slaan, ik wist het wel, 
maar hoe vertel ik dit de 
anderen ....

Yvonne, moeder van 2 prachtige 
kinderen

Ik begrijp dat dit voor een hulpver-
lener of leerkracht of wie dan ook, 
haast onmogelijk is. Als moeder 
wist ik als geen ander hoe ik mijn 
zoon moest vertalen, veel erger 
vond ik dat er ook niet naar mij 
werd geluisterd.. ik was hun 
google translate “autisme”.
Doordat men mijn zoon niet kan 
vertalen zijn er, door degene die 
het allemaal zo goed weten, ver-
keerde beslissingen gemaakt met 
als rampzalig gevolg dat hij nu niet 
meer thuis is. Dit heeft mij als 
moeder zo veel pijn gedaan en 
ik ben heel erg aan mezelf gaan 
twijfelen. Heb ik dan al die jaren 
mijn zoon zo verkeerd begrepen 
en stond bij mij google translate 
dan toch op een kompleet andere 
onbekende taal ??
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“En zo kan het zijn 
dat de ene leer-
ling floreert op 

school en de an-
dere leerling zich 
door de schooltijd 

heen sleept.”

En ook daar zijn weer allerlei 
aspecten die die motivatie gunstig 
of minder gunstig beïnvloeden. 
Een leuke juf of een strenge mees-
ter, interessante onderwerpen of 
saaie eentonige lessen. Ook de 
situatie thuis speelt een rol. Ga zo 
maar door. Alles hangt met elkaar 
samen. Er is zelfs een fabrikant 
van luierbroekjes die dat heel goed 
heeft begrepen.

En zo kan het zijn dat de ene leer-
ling floreert op school en de andere 
leerling zich door de schooltijd 
heen sleept. Dan kan er ook nog 
sprake zijn van een leer- of ont-
wikkelingsstoornis. En we kennen 
ze wel, adhd, add, ass, enzovoort. 
Misschien doet dat niet zoveel ter 
zake. Een voorbeeld uit mijn eigen 
kennissenkring. Een gezin met twee 
zonen. De oudste, laten we hem 
voor het gemak Robert noemen, 
heeft het moeilijk op school. Met 
name op de middelbare school 
wordt duidelijk dat hij meer moei-
te moet doen. Hij wordt getest en 
scoort op alle gebieden hoog voor 
adhd. 

Wil je een stukje schrijven voor het 
tijdschrift van LOEK@YOU? Nou, als 
aanstormend docent met net een 
eerste jaar gewerkt te hebben in 
het middelbaar beroepsonderwijs 
(MBO) wilde ik dat best. Ik heb ook 
wel wat te vertellen over wat ik 
zie en meemaak in het onderwijs. 
Wellicht later meer daarover. Dit 
stukje zou moeten aansluiten bij de 
thematiek van LOEK@YOU, kinde-
ren die om wat voor reden dan ook 
niet (meer) naar school gaan en 
thuis zijn.

Eerst in het kort waar ik vandaan 
kom. In 2011 kwam mijn profes-
sionele leven op een kantelpunt. 
Na een carrière van 26 jaar in 
het bedrijfsleven ontstond bij mij 
het gevoel, en ik merkte aan alle 
kanten dat mijn werk als directie-
secretaresse zijn beste tijd gehad 
had. Ik besloot mij te gaan omscho-
len. Zo gezegd zo gedaan. Ik koos 
voor een docentenopleiding en wel 
voor de opleiding omgangskunde. 
Deze opleiding gaat over leren, 
ontwikkelen en motiveren. Allerlei 
leer- en ontwikkelingstheorieën 
die op elkaar aansluiten en inzicht 
geven in wat mensen, jong en oud, 
beweegt om wel of niet te leren, te 
willen veranderen, te ontwikkelen . 
Als snel besef je dan dat voor iede-
re theorie er situaties zijn, mensen 
zijn die naadloos passen op die 
theorie. Gemotiveerd door angst, 
het willen voldoen aan wensen 
van anderen, de ambitie om iets te 
bereiken of door eigen interesse, 
zoeken mensen, dus ook jongeren 
en kinderen, hun weg in wat zij 
leren en wanneer zij dat leren. 

Concentratieproblemen. Moeder 
ziet medicatie niet zitten en besluit 
om zelf extra tijd en effort te steken 
om met zoonlief te werken aan de 
schoolresultaten. Iedere dag, in het 
weekend, planningen maken, hem 
achter de vodden zitten. Het is de 
weg van de lange adem. Maar het 
resultaat is er naar, Robert haalt 
zijn diploma van de middelbare 
school en ook zijn MBO diploma op 
niveau 4.

De jongste zoon, Benjamin, is een 
ander verhaal. Hij doorloopt zonder 
ook maar enig probleem de basis-
school, en gaat naar het atheneum. 
Ook die doorloopt hij met de 
spreekwoordelijke twee vingers in 
de neus. Iedereen spreekt van zijn 
capaciteiten. Hij wil dan ook naar 
de universiteit in Tilburg en wordt 
toegelaten tot de opleiding van zijn 
keuze. Maar, na twee maanden 
hangt hij zijn studieboeken aan de 
wilgen. Hij trekt het niet, verkeerde 
keuze en stopt met zijn opleiding. 
Nu bakt hij pizza’s. 
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“Kortom, ik wil 
eigenlijk de ou-

ders van kinderen 
die thuis zitten 

een hart onder de 
riem steken.“

Deze jongen heeft niet geleerd 
ook maar ergens voor te moeten 
werken, weet niet wat het is om 
te leren en weet niet hoe hij het 
studeren aan de universiteit moet 
aanpakken. Tot nu toe is het hem 
allemaal komen aanwaaien. Hoe 
nu verder? Als pizzabakker? Het is 
een slimme jongen, maar in hoe-
verre kan hij de verleiding van geld 
verdienen weerstaan?

Nog even terug naar de oudste, 
Robert. Inmiddels heeft hij een 
baan, waardoor hij een eigen auto 
kan betalen. Zijn baas is tevreden 
over hem, ziet potentie in hem en 
geeft hem de mogelijkheid om zich 
verder te scholen op HBO niveau 
zodat hij op termijn een eigen 
vestiging kan openen. Wie had dat 
gedacht! En zo kan het verkeren 
binnen een en hetzelfde gezin.

Het is voor ieder kind belangrijk om 
gestimuleerd te blijven en samen 
uit te vinden waar het kind door 
in beweging komt en blijft. Het is 
een geruststelling om te weten dat 
het overgrote deel van de jongeren 
goed terecht komt, ook al hebben 
zij een moeilijke start. Zij vinden 
zelf hun weg in de maatschappij, 
linksom of rechtsom, ieder op 
eigen kracht. Zelf ben ik een voor-
beeld dat dat op latere leeftijd ook 
nog kan.

Miranda Willems

Docent/coach
Studerend voor docent Nederlands
Bestuurslid en leider bij Stichting 
Instuif De Zolder
Vrijwilliger bij LOEK@YOU in de 
LOEK@Summer week
Vrijwilliger bij Jeugdwerk Dynamo 
voor studiekeuzebegeleiding aan 
jongeren

Kortom, ik wil eigenlijk de ouders 
van kinderen die thuis zitten een 
hart onder de riem steken. Onze 
kinderen zijn flexibel, kunnen tegen 
een stootje. Wat nu misschien niet 
lukt, lukt later, op eigen kracht en 
in andere omstandigheden, waar-
schijnlijk wel. 

LOEK@Summer door LOEK@YOU
Fotografie: Joy Mennings
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Nawoord

Met een lach en een traan mee op-
gebouwd en gecreëerd. Dankjewel. 
Door jullie is Stichting LOEK@YOU 
een feit. 

Peter, Sanne, Corrijan, Lieke, 
Miranda, Martijn, Jolanda, Miriam, 
Anne, Marieke, Anne W, Linda, 
Esther, Yonne, Maureen, Danielle, 
Nadieh, Carmen, Karen, Stan, 
Leontien, Carla, Annemarie, 
Marianne, Patricia, Laura, Robert, 
Silke, Saskia, Evert, Malou, Loes, 
Lotte, Marie-Jose, Larissa, Angela, 
Pascalle, Simone, Anne-Marie en 
Marnix.

Dank aan mijn dochter Joy voor de 
fotografie en de creatieve hand tij-
dens het maken van het tijdschrift. 

Dank voor de kritische blik Rik, 
Henny en Lieke. 

En dank voor het mogelijk maken 
van dit magazine Peter en Lieke. 

Door jullie hulp is een wens gerea-
liseerd. 

Dankjewel. 

Mandy

Dank aan mijn man Erik en de rest 
van mijn gezin want zonder hen 
was dit nooit gelukt. 

Bedankt voor de mooie bijzonde-
re woorden en verhalen die jullie 
met ons hebben gedeeld in LOEK 
Magazine:  

Lex, Miranda,  Peter, Bjorn, 
Marjolein, Will, Esther, Sanne, 
Leontien, Keyon, Stan, Jeroen, Rik, 
Christa, Linda, Louis-Anne, Linda, 
Yvonne en Cindy. 

Dank aan mijn zoon Ian voor de 
mooie tekening. 

“Jullie zijn goud 
waard!”

Fotografie: Joy Mennings
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Stichting LOEK@YOU biedt
LOEK@TALENT
Kinderen ontdekken hun talenten in kleine groepjes. 

LOEK@US
Lotgenoten contact voor het gezin.

VIER PLEZIER
Gezellige activiteiten voor thuiszittende kinderen van LOEK@YOU.

VRIJWILLIGERSPARTICIPATIE
Volwassenen weer betrekken in de maatschappij.

VOORLICHTING EN PREVENTIE
Scholen en zorgprofessionals bekend maken met de behoefte van thuis-
zittende kinderen. 

ZORG EN BEGELEIDING
Individuele begeleiding voor (potentiële) thuiszitters.

Voor informatie kunt u tercht op onze website
www.lerenopeigenkracht.nl

Wilt u ons steunen? Dat kan via bankrekeningnummer
NL93INGB0007303804

Hoofdlocatie
heuvelstraat 60, Veldhoven

Nevenlocatie
Merenweg 1A, Wintelre
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