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Voorwoord
De tijd is omgevlogen. In de afgelopen jaren heeft Stichting LOEK@YOU 
flink aan de weg getimmerd. Ondertussen hebben we u wellicht getroffen 

als netwerk, via onze individuele begeleiding of via de verschillende 
projecten die we begeleiden. We hebben genoten!

Toch waren er ook geregeld wat onduidelijkheden en vragen zoals: ”Hoe 
ziet jullie begeleiding er nu echt uit?”, “Wat houdt natuurlijk leren nu 

eigenlijk in?” of “Jullie geven aan dat jullie de kinderen volgen, maar ja je 
kan een kind natuurlijk niet blijvend blijven volgen.” Regelmatig kregen 

we ook te horen “Het gaat zo langzaam, kan dat niet een beetje sneller?” 
We merkten hierdoor dat mensen niet wisten wat natuurlijk leren echt 

inhield. Het loslaten van resultaten bleek voor veel mensen lastig te zijn. 
Door al deze ervaringen ontstond het idee van dit magazine.

In dit magazine worden mooie en kwetsbare verhalen, leuke of 
bijzondere ervaringen gedeeld en er wordt kennis overgedragen. Ook 
wordt er uitleg gegeven over waarom rust én het volgen van kinderen 
zo belangrijk is tijdens het natuurlijk leren. Er wordt uitleg gegeven 
over hoe je veiligheid opbouwt als het verloren is gegaan. Ook wordt 
er uitleg gegeven over waarom bepaalde vaardigheden belangrijk zijn 

voor kinderen en waarom het belangrijk is om deze vaardigheden extra 
aandacht te geven wanneer deze nog niet zo goed ontwikkeld zijn. 

De komende jaren hoop ik u als lezer eens te treffen. Gewoon om een 
praatje te maken of om u op weg te helpen naar passende zorg. Ook 

hoop ik dat u als lezer wat van dit magazine opsteekt.  

Ten slotte wil ik alle mensen bedanken die de afgelopen jaren 
veel vertrouwen in ons hadden. We hebben veel steun en mooie 

complimenten mogen ontvangen. Daar zijn we dankbaar voor! Maar 
ook het team van Stichting LOEK@YOU, de vele vrijwilligers én de 

vakspecialisten die zich al jaren inzetten en hard werken verdienen een 
dikke pluim. Iedereen hartstikke bedankt en tot snel!

 
Mandy Mennings, oprichtster van Stichting LOEK@YOU
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Dromen,  durven en 
b l i jven doen
Al dagen worstel ik met de 
start van deze blog. Ik ben 
nu zover dat ik een aantal 
steekwoorden op papier 
heb gezet. Nou ja, ik heb 
ondertussen twee kantjes 
vol geschreven. Maar hoe nu 
verder? Er is zoveel gebeurd 
de afgelopen vijf jaar.

Ik merk aan mezelf dat ik 
niet terug wil denken aan die 
tijd. Vijf jaar geleden ging het 
namelijk heel slecht met mijn 
jongste zoon. Ben ik hier dan 
nog niet overheen?

Ik lees een stukje terug in 
mijn allereerste blogs, die ik 
vijf jaar geleden geschreven 
heb, en ga terug in de tijd:

Wat ga je later doen? 
Ik wil Gewoon Gelukkig 
zijn…… Was het maar voor 
iedereen zo simpel, dat je 
Gewoon Gelukkig kan zijn. 

Ik zie het nog zo voor me, de 
angst in je ogen toen we de 
parkeerplaats van je school 
opreden. 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 mogelijk 
dicht. Veilig verschuild, 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.

Het voelt nog zo kort geleden, 
maar wat is mijn zoon 
opgebloeid in de afgelopen 
jaren. Zijn welzijn is zoveel 
verbeterd!

Als ik terugdenk aan deze 
moeilijke tijd voel ik de 
pijn nog steeds. Toch heeft 
deze tijd me ook iets moois 
gebracht, namelijk een 
prachtige stichting waar ik 
heel trots op ben. Ondertussen 
heeft de stichting vele 
kinderen, jongeren maar ook 
ouders en opvoeders geholpen 
om weer op een positiever 
pad te komen. Daar ben ik erg 
dankbaar voor.

Opbloeien bij 
Stichting 
LOEK@YOU
Mijn zoon was de reden dat ik 
Stichting LOEK@YOU startte. 
Vijf jaar geleden kon niemand 
hem helpen en was iedereen 
handelingsverlegen. Wij als 
ouders stonden er vrijwel 
alleen voor en mijn zoon was 
verre van gelukkig. Het voelde 
heel eenzaam, ‘Wie maakt 
toch zoiets mee?’ dachten 
wij. Van het bestaan van 
thuiszitters wisten wij niets af, 
toch waren wij niet de enigen 
die zoiets meemaakten. 
Later bleek dat er duizenden 

kinderen en jongeren waren 
die niet gedijden in het huidige 
onderwijssysteem en waar dus 
geen passende plek voor was. 
Vanuit een noodzaak ontstond 
Stichting LOEK@YOU. Mijn 
zoon kreeg een plek waar hij 
kon opbloeien, en met hem 
tientallen andere kinderen en 
jongeren. 

Stichting LOEK@YOU heeft mij 
persoonlijk ook veel gebracht. 
Het heeft me geholpen om 
weer mee te kunnen doen 
in de maatschappij. Als je 
kind uitvalt uit het onderwijs 
brengt dit heel veel zorgen 
met zich mee. Als naar school 
gaan, iets wat eigenlijk 
vanzelfsprekend is, wegvalt 
dan is er geen tijd om te gaan 
werken. Ook ouders komen 
thuis te zitten. Stichting 
LOEK@YOU gaf mij persoonlijk 
weer vrijheid.

Iedereen zit 
thuis
Het thuiszitten heeft iedereen 
een klein beetje kunnen 
ervaren toen door het 
coronavirus alle kinderen 
ineens niet meer naar 
school konden gaan. Op 
zo’n moment brengt dit vele 
problemen met zich mee. Het 
is dan zwaar voor ouders en 
vele aanpassingen worden 
verwacht van hen.

Maar als kinderen uitvallen uit
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onderwijs brengt dit naast de 
aanpassingen thuis en op het 
werk ook vaak gedragspro-
blemen met zich mee zoals 
angsten, externaliserende of 
internaliserende problematie 
en/of depressies en eenzaam-
heid. Van ouders wordt ver-
wacht dat zij naar allerlei 
gesprekken komen zoals met 
de leerplichtambtenaar, onder-
wijsconsulent of psychiaters. 
Daarnaast is er de zorg over 
het welzijn van je kind. De be-
lasting voor ouders is op zo’n 
moment enorm groot en de 
trajecten duren soms jaren.
     De afgelopen 5 jaar waren 
pittig. We hebben hard ge-
werkt. Menig uurtje, soms tot 
in de nacht, hebben we samen 
in de stichting gestopt. We zijn 
in een ‘gat’ gesprongen, niet 
wetende waar het proces ons 
heen leidde. Zelf ben ik een 
ondernemend persoon, hou 
van uitdagingen en ben een 
enorme doorzetter. Dat bleek 
in de afgelopen jaren dan ook 
mijn kracht te zijn, want het 
proces naar de ontwikkeling 
van de stichting bleek niet 
makkelijk te zijn. 
     De zoektocht naar een 
naam voor de stichting duurde 
3 maanden. Maar uiteindelijk

is er een mooie naam uitge-
komen. In de afgelopen 5 jaar 
heeft deze naam een plekje 
weten te vinden in ‘zorgland’, 
maar ook op landelijk niveau 
is Stichting LOEK@YOU steeds 
zichtbaarder.
     Als ik terugdenk aan de be-
gintijd van de stichting, waren 
de tijden waarin ik samen met 
mijn collega Lieke op pad ging 
naar netwerkafspraken de 
allermooiste tijden. We gin-
gen het gehele land door. We 
hebben veel mooie mensen 
leren kennen die ons allemaal, 
stuk voor stuk, hebben gehol-
pen. Dat waren mooie tijden 
en we hebben veel gelachen. 
Ik draag deze tijd een warm 
hart toe. Ook de tijd samen 
met mijn collega Leontien was 
fijn. Ik heb ervan genoten. 
In het zorgteam hebben we 
allerlei mooie dingen ontwik-
keld en Stichting LOEK@YOU 
kwalitatief tot een hoger punt 
gebracht. 
     Er zijn de afgelopen 5 jaar 
vele mooie momenten ge-
weest. Zo is project 
LOEK@SUMMER nog steeds 
een feestje om te ontwikkelen 
én uit te voeren. De lachende 
gezichten, de sfeer en de lol 
die we met elkaar hebben is 

bijzonder te noemen. Daar 
haal je veel kracht vandaan.

Lastig kind of 
lastig gedrag?
Mijn gevoel is de afgelopen 
jaren wel veranderd. ‘Zorg-
land’ blijkt erg ingewikkeld te 
zijn én mijn rol als bestuurder 
vind ik ook niet altijd makke-
lijk. Mensen gaan anders 
tegen je aankijken wanneer 
je een leidinggevende functie 
krijgt. Als bestuurder moet 
je soms bepaalde beslissin-
gen nemen en soms snappen 
mensen deze keuze niet of 
vinden ze het niet leuk wan-
neer je feedback geeft. Ik 
moest hier erg aan wennen. 
     De kinderen van Stich-
ting LOEK@YOU zijn ook vaak 
lastig gevonden. Maar eigen-
lijk was het gedrag wat ze 
lieten zien lastig. De docent 
of hulpverlener kon het ge-
drag van het kind uiteindelijk 
niet meer aan en was handel-
ingsverlegen. Maar ‘Wat is er 
vooraf gegaan aan deze ge-
dragsproblemen?’ vraag ik me 
geregeld af. Veel kinderen die 
we begeleiden hebben exter-
naliserend gedrag vertoond. 
Soms werden ze hierdoor

©Joy Mennings
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vastgepakt door hun docen-
ten of hulpverleners omdat de 
veiligheid van de andere kin-
deren in het gedrang kwam. 
Maar hoe staat het met de 
veiligheid van deze kinderen 
zelf? Deze kinderen, jongeren 
én hun gezinnen zijn bescha-
digd voor het leven. De jaren 
die ze achter de rug hebben, 
hebben een grote impact 
gehad. Vaak hebben ze zelfs 
trauma’s opgelopen, maar 
toch bekommert vaak niemand 
zich meer om dit ‘lastige’ kind.
     En dan komt een kind bij 
Stichting LOEK@YOU, op zoek 
naar een plek waar hij of zij 
zichzelf probeert terug te vin-
den. We gaan op zoek naar de 
behoeften van dit kind, zodat 
we het welzijn kunnen borgen. 
Dit doen we door het kind te 
zien en te horen. Door ver-
trouwen te geven en geduld 
te hebben. Geduld voor de 
stapjes die een kind uit zich-
zelf gaat maken. We gaan op 
zoek naar de mooie talenten 
van een kind én de ontwikkel-
punten en op zoek naar zijn of 
haar natuurlijke leren. Klinkt 
zo simpel toch?

en stilstaan, het is van boos 
naar machteloos, maar het is 
vooral veel werk en het moet 
goedkoop!  Voel je het al?  De 
jungle in zorgland is een dool-
hof, je weet niet waar je heen 
moet gaan én het kost vooral 
heel veel tijd.
     Een voorbeeldje van ‘zorg-
land’ is het aanvragen van de 
indicaties. Als er iets verbete-
ring verdient dan is dit het 
wel. Besef dat de doelgroep 
die Stichting LOEK@YOU bege-
leidt meestal ernstig bescha-
digd is en kinderen vaak meer-
dere complexiteiten hebben 
die niet aan de buitenkant te 
zien zijn. Hun ouders zijn vaak 
intens moe door de zware be-
lasting. Met veel moeite neemt 
die ouder dus contact op met 
de gemeente, want in Neder-
land moet je zelf de indicatie 
aanvragen. En dan begint de 
administratieve rompslomp en 
het wachten. Dit aanvragen 
gebeurt met een PGB-plan. 
Voor ouders is dit een belas-
tend en ingewikkeld proces, ze 
kunnen dit vaak niet alleen.
     Meestal gaat de aanvraag 
van contactpersoon daarna

Geduld is de 
sleutel van een 
verhaal
Echter is geduld durven heb-
ben ook hetgeen waar we de 
afgelopen 5 jaar tegenaan zijn 
gelopen. We hebben namelijk 
te maken met kostbare bud-
getten en indicaties die zo kort 
mogelijk moeten duren en het 
kind moet zo snel mog. Maar 
wat als het welzijn van het 
kind zo erg beschadigd is en 
het kind dus eigenlijk ziek is 
en meer tijd nodig heeft voor 
herstel?
     Vijf jaar geleden sprongen 
we met veel enthousiasme in 
het ‘gat,’ niet wetende waar 
het proces ons heen zou 
leiden. Nu weet ik het wel! We 
belandden in de jungle van het 
zorgland! Je denkt als lezer 
misschien: ‘Wat houdt die 
jungle in?’ Tja, dat is lastig uit 
te leggen. 
     Het is een wirwar van 
regels, het zijn ingewikkelde 
processen, het is ‘iedereen 
doet het anders,’ het is link-
saf gaan en dan soms weer 
rechtsaf gaan, het is vechten 
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naar een hoger geplaatste 
functionaris bij de gemeen-
te en vaak moet dan deze 
‘vreemdeling’ beoordelen of 
de indicatie wordt afgegeven 
en voor hoeveel uur. Ouders 
moeten dan goed uit kunnen 
leggen waarom desbetreffend 
kind en/of gezin de zorg van 
Stichting LOEK@YOU nodig 
heeft én waarom dat aantal 
uren, want zorg is immers 
duur! 
     Natuurlijk helpen wij de 
ouders en het is fijn om te 
horen dat ouders blij zijn met 
ons. Toch wordt de waarde van 
Stichting LOEK@YOU nog niet 
altijd gezien en gaan soms de 
bedachte regeltjes vóór het 
belang van het kind en zelfs

voor de keuzevrijheid! 
     Na 5 jaar kan ik wel zeg-
gen dat PGB nog steeds ‘een 
ondergeschoven kindje’ is. 
Voor diegenen die niet weten 
wat PGB is, het is een Per-
soons Gebonden Budget. De 
ouders of opvoeders van het 
kind zijn verantwoordelijk voor 
de controle van het PGB-
budget. De meeste gemeenten 
kiezen echter in eerste instan-
tie voor een Zorg In Natura 
(ZIN) aanbieder. Hierbij regelt 
de gemeente alles en houden 
zij het overzicht op het bud-
get. Dat een bepaalde vorm 
van budget leidend is om een 
indicatie af te geven is voor 
mij onbegrijpelijk.
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Wij breken muren graag af, 
maar in de praktijk zijn er nog 
veel partijen die graag muren 
bouwen. Het kind moet dan 
weer mee gaan doen binnen 
de muren. De waarde van 
samenwerken en onze advie-
zen na een terugkeer naar 
school worden nog niet altijd 
gezien. Dat is jammer voor 
het kind, dat meer verdient. 
Ik hoop dat dit in de komende 
jaren verandert. Wij blijven 
ons inzetten hiervoor.
     Gelukkig zijn er niet alleen 
maar murenbouwers. We heb-
ben al meerdere fijne samen-
werkingspartners gevonden 
die wel de waarde van ons 
zien en waarbij niet geld, 
maar het welzijn van het kind 
op nummer één staat. Muren 
worden dan voorzien van 
openslaande ramen en deuren, 
muren worden lager gemaakt 
of helemaal afgebroken. Hier 
zijn we erg dankbaar voor!

De afgelopen 5 jaren waren 
hobbelig, met hoge bergen en 
diepe dalen, met een lach en 
een traan. Het spreekwoord: 
‘Hoge bomen vangen veel 
wind’ heb ik in de afgelopen 
jaren ervaren. Ik vond het 
regelmatig stormen, maar 
de zon straalde gelukkig ook 
vaak. Deze mooie droom,’een 
plek creëren voor ieder kind,’ 
had ik nooit kunnen realiseren 
zonder alle lieve vrijwilligers 
en mooie collega’s die de afge-
lopen 5 jaar hun beste been-
tje voor hebben gezet. Het 
was een rollercoaster, maar 
een mooie. Ik hoop dat we 
de komende 5 jaar nog voor 
vele kinderen en jongeren een 
veilige plek kunnen zijn en ze 
veel kunnen leren dankzij ons 
mooie team!

Hoge bomen 
vangen veel 
wind
Natuurlijk ben ik trots op wat 
we hebben neergezet. We 
werken hard om kwaliteit te 
bieden en willen graag an-
deren helpen. De kwaliteiten 
van de vakspecialisten, het 
geduld dat ze opbrengen, de 
creatieve ideeën die ze be-
denken om een kind weer 
tot ontwikkeling te brengen 
mogen gezien worden. We 
zien kinderen herstellen, hun 
ik vinden en zeker met grote 
regelmaat ook terugkeren 
naar school of werken naar 
een ander perspectief.
     Wat jammer is dat samen-
werking nog steeds niet altijd 
vanzelfsprekend is. Wanneer 
een kind terugkeert naar 
school zien we met regelmaat 
een muur verschijnen. De 
muur tussen zorg en school.

Mandy Mennings is 
oprichtster van Sticht-
ing LOEK@YOU. Ze 
heeft een brede ex-
pertise op het gebied 
van natuurlijk leren en 
talentgericht werken. 
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Wa arom Natuurlijk  Leren?
Moedermelk
In de jaren ’80 kwamen artsen met een waarschuwing aan moeders die borstvoeding gaven. Er 
zat te veel dioxine in de moedermelk, dus konden ze beter maar stoppen met die borstvoeding. Ik 
vond dat een heel vreemd bericht. Dioxine (een zwaar gif) is een bijproduct van industriële, door 
de mens veroorzaakte productieprocessen. Dus waarom waarschuwden die artsen niet de dioxine
producerende fabrieken? En de overheid, om hiertegen op te treden? Juist van artsen, die het 
menselijk leven moeten beschermen, zou je zo’n niet voor de hand liggende waarschuwing niet 
verwachten. De omgekeerde wereld, toch? Je kunt beter de oorzaak aanpakken dan aan symp-
toombestrijding doen.
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Primair of secundair
Wat vindt u? Is borstvoeding natuurlijk? En dus 
te verkiezen boven poedermelk uit de super-
markt? De één kiest voor A en de ander voor B. 
Zo is het ook in het onderwijs. De één baseert 
zijn onderwijs op het principe van het “natuur-
lijk leren”, de ander moet daar niets van heb-
ben en benadrukt vol verve de niet-natuurlijke 
kant van het leren. Een veelgebruikt argument 
daarvoor is, dat ‘secundaire’ kennis (dat is ken-
nis die een kind niet van huis uit mee zou krij-
gen, zoals schrijven en rekenen) toch echt door 
professionele leraren bijgebracht moet worden. 
Anders groeit een kind voor galg en rad op – of 
andere argumenten die rampspoed en ellende 
propageren.

Kreukels
Veel kinderen die op school uitvallen echter 
komen gekreukeld of zelfs gebroken binnen 
bij Stichting LOEK@YOU. Het zelfbeeld heeft 
ernstige schade opgelopen. Ze voelen zich niks 
waard. Dom. Niet passen. Buitenbeentjes. Een-
zaam. “Ik doe het niet goed” laten ze op allerlei 
manier zien. De mensen bij Stichting 
LOEK@YOU – en vele andere, vaak vrijwillig 
gerunde opvangplekken voor thuiszitters – 
beseffen dat het zelfvertrouwen diepgaand is 
aangetast. Er moet dus gewerkt worden aan 
iets dat dieper in de ziel zit: vertrouwen in zich-
zelf, plezier in het leven, tot rust komen, even 
niks ‘moeten’, maar jezelf en de wereld weer 
opnieuw ontdekken.

Zomaar
Tegelijkertijd ontdekken we dan iets dan mis-
schien wel bestaat en dat we ‘natuurlijk leren’ 
zouden kunnen noemen. Dan leer je in over-
eenstemming met je eigen wil, eigen nieuws-
gierigheid, ontdekkingslust. Kinderen kunnen 
zomaar “zin” in iets hebben zonder dat ze daar 
een specifieke reden voor hebben. Zo zijn kin-
deren, toch? Observeer ze maar eens met een 
open instelling. Niet vanuit wat ze “nog niet” 
weten of kunnen, en er dus van buitenaf “in” 
gegoten moet worden en door een test moet 
worden vastgesteld of ze het wel goed hebben 
geleerd. Maar door mee te genieten, en af en 
toe de leervragen te prikkelen en ze een nieuwe 
weg te wijzen in hun avonturen.

Leergeluk
Ons onderwijssysteem blijft te veel aan de 
oppervlakte van het leren steken. Zolang dat 
goed gaat en het kind in het gareel blijft, lijkt 
er niets aan de hand. Zodra dat ‘uit het spoor’ 
gaat lopen echter zakt het kind al snel weg in 
een gevoel van onvermogen en helpen achter-
standsprojecten, bijles of andere ‘stuttende’ 
maatregelen niet meer. Het goede nieuws is, 
dat mensen die met deze uitvallers werken, 
vaak een heel mooie ontdekking doen: dat de 
wil om te leren een diepere drijfveer is, dan het 
leervermogen. Een geluk bij een ongeluk, zullen 
we maar zeggen...

Drijfveer
Als die innerlijke drijfveer aan de basis ligt van 
“natuurlijk leren”, dan ben ik voor natuurlijk 
leren. Het is leren vanuit de eigen wil, onbe-
vangenheid en nieuwsgierigheid van het kind. 
Kunnen we dat – als volwassenen – vertrouw-
en? Ons onderwijssysteem is enorm gericht op 
cognitie en controle, en niet op vertrouwen. 
Daarmee doen we kinderen (alle kinderen) te-
kort. De vergelijking met het verhaal over 
dioxine is, dat borstvoeding meer is dan enkel 
de stoffen die er in de melk zitten: het is de 
band tussen moeder en kind die wordt ge-
smeed. Het is meer dan lichamelijke voeding, 
het is geestelijke voeding en het opbouwen en 
versterken van verbondenheid en zelfkennis.

Meelopers
Ik raad alle onderwijsmensen aan eens een 
week mee te lopen om uitvallers eens wat 
dieper te leren kennen. En laat dan de metho-
des, lesroosters en citotoetsen thuis. Je zult 
jezelf mee moeten nemen, anders werkt het 
niet. Er gaat een wereld voor je open!

“Onderwijs is niet het 
vullen van een emmer, 
maar het ontsteken van 

een vuur”
W.B. Yeats

Lex Hupe is ambassadeur van Stich-
ting LOEK@YOU en verbinder in het 
onderwijs. Hij is docent, spreker, 
mede-oprichter Expertisecentrum 
Thuiszitters en initiatiefnemer van Wijs 
Vooruit
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O p stap met Stichting 
LOE K@YOU
Geen 50 gillende kinderen die tegelijk de bus 
uitkomen om met z’n allen de Efteling in te 
rennen, maar een klein groepje van maximaal 6 
kinderen die een even grote lach op hun gezicht 
hebben als die 50.  
     Bij Stichting LOEK@YOU hebben we ver-
schillende projecten voor kinderen die wat extra 
aandacht nodig hebben tijdens een activiteit. 
Te veel prikkels is vaak voor hen een reden om 
niet mee te doen aan bijvoorbeeld een groot 
zomerspektakel. Maar dat wil natuurlijk niet 
zeggen dat ze dat niet ontzettend leuk zouden 
vinden. Dus organiseren wij: LOEK@SUMMER, 
een programma van twee weken waarbij we in 
kleine groepjes leuke en uitdagende activiteiten
aanbieden. De kinderen leren hier vooral op 
sociaal vlak erg veel van. Kinderen die zijn uit-
gevallen op school, of op school door verschil-
lende redenen buiten de boot vallen, trekken 
zich vaak terug op hun kamer en spenderen 
veel tijd achter de computer. Daardoor wordt 
het onderhouden van de sociale contacten een 
uitdaging. Bij Stichting LOEK@YOU brengen we 

deze kinderen weer in contact en gaan samen 
met hen kijken waar hun interesses liggen.  
     Een van de andere projecten is 
LOEK@TALENT. Onze activiteitenbegeleidster 
verzint ongeveer 6 leuke activiteiten per maand 
waar de kinderen zich voor op kunnen geven. 
Samen met de vrijwilligers gaan ze bijvoorbeeld 
fietscrossen, skaten of een GPS-tocht lopen. 
Tijdens deze uurtjes leren ze elkaar kennen, 
vertellen elkaar over hun hobby’s en delen zelfs 
telefoonnummers uit. Het is allemaal heel laag-
drempelig en al snel weten de kinderen ons te 
vinden en schrijven zich in om weer een acti-
viteit te doen met dat leuke groepje van twee 
weken geleden. 
     De kinderen die we begeleiden bij Stichting
LOEK@YOU missen vaak de extra, speciale 
dagen die gevierd worden op school. Denk aan 
Sinterklaas, Kerst, Halloween en Pasen. Dus 
ook dat vieren we bij Stichting LOEK@YOU. Dit 
pro-ject heet: VIERPLEZIER. De vakspecialis-
ten, werkzaam bij Stichting LOEK@YOU, nemen 
deze taak op zich. Er wordt iets bedacht, de 
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kinderen worden uitgenodigd samen met hun 
begeleiders, de spullen komen tevoorschijn en 
voordat je het weet ben je verpakt in sinter-
klaaspapier of verkleed als roetveegpiet. 
     Bij LOEK@US kunnen ouders van kinderen 
die thuiszitten terecht voor een luisterend oor 
en een kop koffie. Wat houdt het in om een 
kind te ondersteunen dat is uitgevallen op 
school. Het is vaak een hele zoektocht om de 
juiste plek te vinden voor deze kinderen en er 
gaat vaak een hele weg aan vooraf. 
     Ook wij hadden natuurlijk te maken met de 
Corona perikelen. De individuele begeleiding 
kon gelukkig gewoon door gaan. Maar omdat 
er veel activiteiten niet plaats konden vinden 
ontstond: LOEK@BLOG. Op deze site worden 
nog steeds verschillende blogs en activiteiten 
geplaatst voor de kinderen zodat we op deze 
digitale manier contact houden met elkaar. 
Ondertussen zijn de activiteiten weer opgestart 
en hebben we al weer veel kinderen op onze 
locatie op de Locht mogen verwelkomen, maar 
de blog wordt iedere week aangevuld met nieu-
we activiteiten en weetjes. 
     Er staan alweer een aantal nieuwe projec-
ten op de rol bij Stichting LOEK@YOU, waar 
elders in het magazine uitleg over wordt ge-
geven. 
     We streven voor de kinderen naar het weer 
mee-participeren in de maatschappij. Vaak is 
het doel school maar dit kan ook een andere 
vorm zijn, bijvoorbeeld dagbesteding of arbeid. 
We werken via natuurlijk leren en dan vooral 
talentgericht. Dit wil zeggen dat we op een 
speelse en spontane manier gaan ontdekken 
wat de talenten, uitdagingen en valkuilen van 
de kinderen zijn. Door creatief en probleem-
oplossend te denken proberen we de motivatie 
te prikkelen en vooral de sociale ontwikkeling. 
Hierdoor komen kinderen weer sterker in hun 
schoenen te staan en durven weer dingen te 
ondernemen. Het vuurtje moet zogezegd weer 
gaan branden bij de kids en door ze voldoende 
veiligheid te bieden en vertrouwen te geven 
wordt de intrinsieke motivatie weer aangewak-
kerd. 

Marie-Jose Jansen is vakspecialist 
bij Stichting LOEK@YOU en heeft 
voorheen bij de marechaussee en 

als gymdocent gewerkt
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Z o rg van Stichting
 LOEK@YOU
Stichting LOEK@YOU, een organisatie waar 
ik nog nooit van had gehoord tot ik betrok-
ken raakte bij een gezin waarvan de zoon bij 
Stichting LOEK@YOU kwam. Zij waren na jaren 
van zoeken en vele wisselingen, uiteindelijk 
zelf uitgekomen bij deze organisatie, waar hun 
zoon zich op zijn gemak voelde, veiligheid werd 
geboden en vooral: waar hij zichzelf mocht en 
kon zijn.
     In de 2 jaar daarna heb ik Stichting 
LOEK@YOU leren kennen als een kleine, kun-
dige en betrokken organisatie. Bij alle overleg-
momenten waren de vakspecialisten (persoon-
lijk begeleiders) en Mandy, oprichtster van de 
stichting, aanwezig om mee te denken, mee te 
praten en mee te beslissen. De grote mate van 
flexibiliteit en de mogelijkheid tot snel schake-
len, maakte dat er maatwerk mogelijk was. 
Was er sprake van overbelasting van het gezin 
in de weekenden? Stichting LOEK@YOU zocht 
iemand die voor een paar uur in het weekend 

wilde werken om deze jongen te begeleiden. 
Kon school langzaam worden opgebouwd? De 
vakspecialist van Stichting LOEK@YOU was er-
bij en ging mee. 
     Gedurende het hele traject van onderzoeken 
en het voortzetten van de zoektocht naar de 
juiste balans, is Stichting LOEK@YOU voor deze 
jongen en zijn gezin een baken geweest. Er was 
sprake van een groot vertrouwen in hun kun-
digheid. Het uitgaan van wat er wel mogelijk 
is en groei zien, ook al zijn het mini stapjes, is 
mij bijgebleven. Daar waar het soms lijkt of er 
geen sprake is van ontwikkelingsmogelijkheden, 
werden er toch stapjes gezien. Ook “kleine” 
doelen zijn het waard om benoemd te worden!
     Ik hoop en wens dat er nog vele jaren vol-
gen voor Stichting LOEK@YOU waarin ze net 
dát bieden wat een kind nodig heeft en daar-
mee voor een gezin het verschil maken!
Tineke van den Boom is jeugd en gezinspro-
fessional in de gemeente Cranendonck
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Leren doe je met je ogen dicht.
Opletten met je oren open.
Eigenwijzen doen het weer,

op hun eigen manier.
Krachtig staan ze hun mannetje.

Als ik alle verhalen optel,
ligt er een tapijt met woorden,
dat van alle kanten leesbaar is.

Als ik alle harten aankijk,
kom ik echt ogen tekort.

Zoveel passie en zoveel moed, 
omdat kinderen ergens dreigen te vallen.

Eindelijk iemand die STOP roept,
en het op een ándere wijze probeert. 

Het is nodig en het groeit.
Op naar nog meer jaren,
samen zo LOEK@YOU!

www.lindetenbroek.nl



Mij is gevraagd om in een artikel wat meer uitleg te geven over trauma- en hechtingsproblematiek 
in relatie tot jongeren die het niet meer bolwerken op school en vastlopen. Er is een kloof ontstaan 
tussen de school en de jongere en ze lijken elkaar niet meer te vinden. Op allerlei manieren ver-
tonen (dreigende) schooluitvallers gedrag dat een ‘help’ verraadt. Tenminste, voor wie het ‘help’ wil 
horen, want een kat in het nauw maakt rare sprongen. Ook de school roept ‘help’ en dat heet met 
een ander woord handelingsverlegenheid. Als het je nieuwsgierigheid wekt waarom een jongere 
doet wat hij doet is dat al een belangrijke stap op weg naar een nieuw perspectief. Tenslotte is nie-
mand een klier voor zijn plezier. Trauma- en hechtingsproblematiek komen veel voor en het is altijd 
complex. Het is problematiek die allereerst vraagt om erkenning, begrip en gezien worden. Dan pas 
kun je werken aan herstel. Niet met een pasklaar antwoord of een wondermethode. Wel met een 
zoektocht, liefst gezamenlijk; een zoektocht die iedere keer weer anders zal zijn. Dé behandeling 
bestaat niet. Om iets van de complexiteit toe te lichten volgt hier eerst een beknopte theoretische 
uitleg. Vervolgens leg ik een koppeling naar de jongere en ook naar wat maakt dat het gaat zoals 
het gaat.

Wat is trauma?
Hoewel ‘trauma’ al ons hele leven bestaat is pas 
in de jaren ’80 van de vorige eeuw na de Viet-
namoorlog de diagnose PTSS (posttraumatische 
stressstoornis) in de DSM opgenomen. De DSM 
(Diagnostic and Statistical manual of Mental 
Disorders) is een internationaal handboek 
waarin de criteria staan beschreven van psy-
chische stoornissen. De oorlogsveteranen die 
uit Vietnam terugkeerden omschreven zichzelf 
als monsters en waren hun gevoel van controle 
sinds deze oorlog kwijtgeraakt. Zij spraken 
onder andere over herbelevingen, nachtmer-
ries, emotionele uitbarstingen, gevoel van doel-
loosheid en zinloosheid en moeite met relaties. 
Met de introductie van deze ‘nieuwe’ aandoe-
ning krijgt het begrip ‘trauma’ in steeds brede-
re kring aandacht en wordt de diagnose PTSS 
of kenmerken die bij deze diagnose behoren 
ook gezien bij mensen met andere ingrijpende 
ervaringen. Kortom, trauma wordt geassocieerd 
met gebeurtenissen die een enorme impact 
hebben, zoals oorlog, moord- en doodslag, een 
brand, of een ernstig ongeval. En natuurlijk, 
wanneer je iets meemaakt van een dergelijke 
omvang zijn de gevolgen vaak traumatisch. 
Toch is níet de gebeurtenis zelf het trauma. 

1 8

Van  handelingsverlegen 
na ar traumasensit ief
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Trauma is datgene wat er bij 
mensen van binnen gebeurt, 
als gevólg van iets ingrij-
pends. De letterlijke bete-
kenis van het woord ’trauma’ 
is wond. Het is een wond die 
diep ingrijpt op ons hele sys-
teem. Trauma laat sporen na 
in onze geest, ons brein én in 
ons lichaam1.

Verschillen
Of iets een trauma veroor-
zaakt is dus niet per definitie 
afhankelijk van de gebeurte-
nis. We zien daarin verschillen. 
Er zijn mensen die het won-
derwel lukt om hun leven op 
te pakken na iets ingrijpends, 
daarentegen zijn er mensen 
die ook jaren nadien nog 
moeilijk in beweging komen 
en vast blijven zitten in een 
soort verdoving. Wat maakt 
dat verschil? Hoe kunnen we 
dat verklaren? In de recente 
coronapandemie zien we ook 
verschillen; de ene persoon 
wordt doodziek en belandt op 
de IC, terwijl de andere per-
soon slechts een lichte
1 Bessel van der Kolk, 2016

verkoudheid doormaakt. Het 
duurde niet heel lang tot er 
voor deze verschillen in de 
ernst van de aandoening 
verklaringen werden gevon-
den. Naast de factor leeftijd, 
die hier een rol speelde, hoe 
ouder, hoe kwetsbaarder, zijn 
er verbanden gelegd met het 
bestaan van divers onderlig-
gend lijden.
     Bij psychotrauma spreken 
we van een psychische wond 
en ook dán speelt leeftijd een 
cruciale rol. Ging het bij coro-
na om relatief hoge leeftijd, bij 
psychotrauma is het juist an-
dersom. In zijn algemeenheid 
kun je stellen dat naarmate 
iemand jonger is, deze des te 
ontvankelijker en dus kwets-
baarder is voor het oplopen 
van een trauma. Een zieken-
huisopname bijvoorbeeld, kan 
voor een tweejarige peuter 
traumatisch zijn, terwijl het 
voor een volwassene wel 
stress geeft, maar niet altijd 
traumatisch hoeft te zijn. Een 
volkomen afhankelijk kind, dat 
nog geen stressmechanismen 
heeft kunnen ontwikkelen,

belandt eerder in een toestand 
van volledige hulpeloosheid en 
machteloosheid. Net als alle 
andere zoogdieren, zal een 
mens bij dreigend gevaar aan-
stalten maken om te vechten 
of te vluchten. In fracties van 
seconden wordt die moge-
lijkheid ingeschat. Jonge kin-
deren hebben deze moge-
lijkheden nog niet. Vechten 
is geen optie, de overmacht 
is te groot, en voor vluchten 
geldt hetzelfde. Jonge kin-
deren beschikken niet over 
een vluchtplek en kunnen niet 
snel maken dat ze wegkomen. 
Daarom kan een ogenschijnlijk 
kleine gebeurtenis voor een 
kind wél traumatisch zijn en 
dus sporen nalaten. 
     Een andere niet te onder-
schatten factor is de mate van 
vertrouwen en basisveiligheid 
die je in de eerste jaren van 
je leven hebt kunnen ontwik-
kelen. Dit hangt rechtstreeks 
samen met de kwaliteit van 
onze eerste vroege hechtings-
relaties. Onze allereerste en 
belangrijkste relatie die we in 
ons leven hebben is die met 
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de eerste verzorger, vaak de moeder, onmiddel-
lijk gevolgd door de relatie de tweede verzorg-
er, vaak de vader. Vanwege de zwangerschap 
en de geboorte hebben vrouwen van nature een 
voorsprong en is moeder daarom nummer één. 
Deze prille eerste relaties zullen een blauw-
druk gaan vormen voor de rest van ons leven. 
Het is een soort innerlijke kaart van de wereld 
die je opslaat in je emotionele hersenen, daar 
waar nog geen gedachten, woorden en feitelijke 
herinneringen zijn. Deze opslag gaat middels 
gevoelsindrukken, zintuigelijke indrukken en 
lichaamssensaties1. We nemen deze innerlijke 
kaart mee naar alle volgende relaties die we in 
ons verdere leven zullen aangaan. Tot op hoge 
leeftijd en zelfs na het overlijden van de eigen 
ouders blijven die eerste relaties op ons van 
invloed.

Innerlijke kaart van de 
wereld
In deze innerlijke kaart is min of meer vast-
gelegd: het beeld dat we van onszelf heb-
ben, het beeld dat we van anderen hebben 
en hoe volgens ons de wereld er uit ziet. Al 
onze verwachtingen komen hierin samen. De 
eerste jaren van ons leven, de periode waarin 
de hersenen zich ontwikkelen, vormen zich, 
afhankelijk van wat we meemaken en vooral 
van datgene wat zich herhaaldelijk voordoet, 
verbindingen en vertakkingen in onze hersenen. 
Bruce Perry noemt dit een gebruiksafhanke-
lijke ontwikkeling2. Oefening baart kunst! 
Wanneer we ons welkom voelen, geliefd zijn en 
beschermd worden, dan zullen de hersenen zich 
specialiseren in ontdekken, spelen en samen-
werken3. ‘Ik ben een leuk kind, andere mensen 
zijn blij om mij te zien, de wereld is een leuke 
plek.’ Een kind met deze innerlijke kaart van de 
wereld zal zich ook zo gaan gedragen. Het zal 
met een gezond basisvertrouwen en uitgerust 
met veerkracht zijn weg in het leven vinden. Is 
het tegenovergestelde aan de hand - we voelen 
ons bang, ongewenst en onbeschermd - dan 
zullen gevoelens van angst en verlating als een 
rode draad door ons leven lopen. De innerlijke 
kaart in je brein vertelt je dat je een lastpak 
bent, niet de moeite waard bent en dat waar je 
ook komt, niemand je ooit aardig zal vinden. 
En dat zorgt ervoor dat je je zó gaat gedragen! 
Probeer maar eens niet te worden wie de ander 

1 Peter Levine, 2018
2 Bruce Perrie, 2016
3 Bessel van der Kolk, 2016
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denkt dat je bent. De reacties 
uit de omgeving laten zich
raden. ‘Zie je wel!’ Je zult be-
grijpen dat ‘de lastpak’ ont-
vankelijker is voor het oplopen 
van verdere trauma’s.
     Suzette Boon en Kathy 
Steele (beiden psychothera-
peut) gebruikten tijdens een 
symposium over een speciale 
traumabehandeling ooit de 
metafoor van een gebarsten 
ruit. Het gaatje in het midden 
staat dan voor het kerntrau-
ma. De barsten eromheen 
ontstaan door de verhoogde 
gevoeligheid in het verdere 
leven.
     Ons zelfbeeld en de mate 
van veerkracht zijn eigen-
schappen die niet zijn aange-
boren, maar die we ontwikke-
len, juist aan de hand van die 
prille ervaringen. Een positief 
zelfbeeld en een zekere mate 
van veerkracht vormen een 
goede buffer voor nare en 
indringende ervaringen. Terug 
naar de ziekenhuisopname: 
als je als tweejarige peuter 
gezien wordt in je angst, je 
pijn en je verdriet, je ouders 
blijven bij je en zij helpen je 
om te kalmeren en je gerust 
te stellen, dan kunnen je 
emoties afvloeien en laat het 
geen blijvende imprint achter. 
Je hervindt je evenwicht. Dit 
zijn bouwstenen voor vertrou-
wen.

Wat gebeurt er 
na een trauma in 
onze psyche?
Een gebeurtenis die te groot 
en te overweldigend is om op 
dat moment in onze psyche te 
kunnen integreren veroorzaakt 
een trauma. Ik zei al dat er 
in fracties van seconden een 
inschatting gemaakt wordt of 
het haalbaar is om de normale 
stressresponsen van vechten 

of vluchten in te zetten. Stress 
gaat ook gepaard met fysieke 
reacties: de hartslag gaat 
omhoog, de bloeddruk stijgt 
en de blaas en darmen maken 
zich leeg.
     Het hele systeem maakt 
zich klaar om te vechten of te 
vluchten. Ons inwendig nood-
scenario zal actief worden 
wanneer bijvoorbeeld hart-
slag en bloeddruk gevaarlijk 
hoog worden. De bijbehorende 
gevoelens van pijn, verdriet, 
angst en verlatenheid kennen 
zo’n hoge intensiteit dat ze 
niet te dragen en niet om uit 
te houden zijn. Het raakt aan 
doodsangst en verlatings-
angst. Een laatste mogelijk-
heid die je dan hebt is be-
vriezen. En dat zal spontaan 
gebeuren als de overmacht te 
groot is en je volledig kansloos 
bent. Je raakt in een toe-
stand van totale machteloos-
heid, verstarring en verdo-
ving. Heftige gevoelens 
worden afgesplitst, naar het 
onderbewuste, weg uit onze 
herinnering. We nemen onze 
toevlucht tot allerlei vormen 
van overlevingsgedrag. Het is 
de beste optie die we op dat 
moment hebben. Er ontstaat
 een fragmentatie in onze 

psyche, figuurlijk vallen 
we in stukjes uiteen. Naast 
het al bestaande gezonde 
deel, worden de afgesplitste 
gevoelens opgeslagen in het 
traumadeel, en je neemt je 
toevlucht tot overleven. De 
Duitse psychotherapeut en 
traumadeskundige Franz Rup-
pert maakt dit inzichtelijk in 
het onderstaande model1. 

Traumadeel en 
triggers
Je zult begrijpen dat het 
traumadeel een uitermate 
kwetsbaar deel is. Een deel 
dat, diep weggestopt, onze 
heftigste gevoelens bevat, 
vastgezet en bevroren in de 
tijd waarop de gebeurtenis 
plaatsvond. Hoewel we met 
behulp van onze overlevings-
delen de poort naar dit trau-
madeel zo goed als gesloten 
weten te houden, zullen deze 
onderdrukte gevoelens toch 
hun uitweg naar buiten blijven 
zoeken. En dan dienen de her-
belevingen, de flashbacks en 
de nachtmerries zich aan. Ook 
felle emotionele uitbarstingen 
op relatief kleine gebeurtenis-
sen kunnen wijzen op trauma-
tische ervaringen. We hebben 
1 Franz Ruppert, 2010
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weliswaar de gebeurtenis 
weten weg te drukken uit onze 
herinnering, maar ons interne 
alarmsysteem staat sindsdien 
verscherpt afgesteld en zal 
ons blijven behoeden. Een 
voorval in ons dagelijks leven 
hoeft er maar een klein beetje 
op te lijken en de sirene gaat 
af, ‘Dat nooit meer!’ Dat is de 
leerervaring die optreedt. In 
feite raken we geconditio-
neerd. Waarom word je nou 
zo boos, waarom reageer je 
zo fel, waarom ben je daar 
nou zo verdrietig over, moet 
je daar nou bang voor zijn? 
De persoon in kwestie zal 
waarschijnlijk het antwoord 
schuldig blijven en hooguit 
toegeven dat hij nou eenmaal 
zo is. Wanneer je slechts naar 
het uiterlijk waarneembare 
gedrag kijkt zien we een licht 
ontvlambaar persoon en zal er 
mogelijk door een professional 
een emotieregulatieprobleem 
worden geconstateerd. Het 
echte onderliggende verraadt 
het onverwerkt trauma. Deze 
vorm van conditionering noe-
men we een trigger. Misschien 
dat er nu al een belletje gaat 

rinkelen. We kennen allemaal 
wel die iemand met het korte 
lontje.
     Dankzij onze overlevings-
delen zijn we ooit overeind 
kunnen blijven. Het heeft ons 
toen geholpen. Helaas zullen
overlevingsdelen niet uit zich-
zelf verdwijnen. Ze blijven hun
werk doen, namelijk ons weg-
houden van traumagevoelens. 
Zolang ons innerlijk alarm-
systeem verscherpt afgesteld 
blijft, zolang we overmatig 
waakzaam door het leven 
gaan en gevoelig blijven rea-
geren op zintuiglijke prikkels, 
zullen onze overlevingsdelen 
actief worden. Er is dan niet 
veel voor nodig om stress 
te ervaren. En als de stress 
eenmaal toeslaat moet al het 
andere wijken, want overle-
ven gaat voor, altijd! Als het 
overlevingsmechanisme bij 
kinderen en jongeren de vorm 
aanneemt van ongewenst of 
storend gedrag en er volgt een 
correctie of afwijzing vanuit de 
omgeving, dan zal de reactie 
mogelijk nog feller kunnen 
zijn. ‘Waag het niet om mij 
mijn beschermingsmechanis-

men af te pakken!’ Helaas 
wordt dit vaak geïnterpreteerd 
als het niet om kunnen gaan 
met autoriteit. De problemen 
stapelen zich op. 

Soorten van 
overleven
Hoewel er legio van overle-
vingsmechanismen voorkomen
en er zich steeds weer nieuwe 
ontwikkelen, zijn ze onder te 
brengen in een paar hoofd-
categorieën1. We proberen 
onszelf en anderen onder 
controle te houden (dominant 
en zelfbepalend gedrag), we 
zoeken compensatie (alle 
vormen van verslavingen) 
om niet al te erg te hoeven 
voelen, we rationaliseren, 
bagatelliseren en misken-
nen (stoppen met voelen), we 
vermijden en gaan het uit 
de weg (terug trekken, niet 
opvallen, overaanpassing,
suf en slaperig worden) en 
creëren illusies (extreme 
vormen van spiritualiteit en 
religie, fantasieën en univer-
sele liefde). Op den duur gaan 
deze vormen van overleven
1 Franz Ruppert, 2010
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tegen je werken. Ze zitten in 
de weg en vormen blokkades 
om je leven voluit te leven.
Niet zelden word je geplaagd 
door innerlijke tegenstrijdig-
heden. Hoewel je niet anders 
kunt, omdat je zo geconditio-
neerd bent, eist deze toestand 
van chronische stress wel zijn 
tol. Je raakt steeds verder 
van jezelf verwijderd en weet 
op den duur niet meer wie je 
werkelijk bent. ‘Wie ben ik 
en wat wil ik?’ Het betekent 
een aantasting in je algehele 
gevoel van zelfbeschikking. 
Chronische stress betekent 
ook dat, hoewel het trauma uit 
je herinnering is weggevaagd, 
de afgifte van stresshormo-
nen in je lijf door aanhoudend 
vechten of vluchten, onver-
minderd doorgaan. Ze blijven 
signalen sturen naar de spie-
ren en de fysieke effecten op 
de organen gaan door, totdat 
ze de aandacht op gaan eisen 
door middel van energiever-
lies, chronische vermoeidheid, 
een ziekte of een kwaal1. Een 
burn-out is hier een goed 
voorbeeld van.

1 Bessel van der Kolk, 2016

En dan nu het 
goede nieuws
Het goede nieuws is gelukkig 
dat ondanks wat een mens in 
zijn leven ooit meemaakt, een
gezonde kern altijd intact zal 
blijven. Met ons gezonde 
deel zijn we in de huidige rea-
liteit in staat om helder waar
te nemen, en kunnen we ge-
nieten en plezier beleven. Een 
gefundeerd zelfvertrouwen en 
vertrouwen in anderen helpen 
bij het aangaan en ondehou-
den van relaties. We weten op
een passende manier om hulp
te vragen en, niet onbelang-
rijk, het lukt ons om te re-
flecteren. Binnen mijn eigen 
werkpraktijk maakte ik het 
volgende mee:

Een 11-jarig meisje dat zowel 
dreigde uit te vallen op school 
als in het pleeggezin, had de 
volgende vragen over zichzelf 
opgeschreven:
• Waarom heb ik altijd 

zoveel ruzie?
• Ik begrijp mezelf niet
• En waarom heb ik eigenlijk 

een stoornis?

Dit waren vragen die volledig 
uit haar zelf kwamen. On-
danks de niet geringe proble-
matiek was haar gezonde re-
flecterende deel hier in tact. 
De meeste last ondervond ze 
van de term ‘stoornis’ (er was 
een diagnose reactieve hech-
tingsstoornis vastgesteld). 
Samen met haar en pleeg-
moeder hebben we het woord 
stoornis vervangen voor de 
term ‘speciale gevoeligheid.’ 
Een speciale gevoeligheid die 
gaat over hoe jij je veilig kunt 
voelen. Wat een opluchting en 
een ruimte gaf dat!

Terug naar de 
schooluitvallers
De kinderen en jongeren die 
uitvallen op school vormen 
geen heterogene groep. Wat 
ze wel met elkaar gemeen 
hebben is dat het zich hand-
haven in de schoolomgeving 
een dagelijks terugkerende 
opgave is en vaak uitmondt in 
strijd. Een strijd die enerzijds 
gepaard kan gaan met een 
grote mond, verzet en opstan-
dig gedrag, en anderzijds 
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meer naar binnen is gekeerd 
en zich uit in apathie, desin-
teresse en lusteloosheid. Alle 
mogelijke vormen van over-
leven passeren de revue. De 
jongeren hebben door hun 
rugzak met specifieke erva-
ringen op eigen wijze een 
speciale gevoeligheid of een 
bepaalde kwetsbaarheid ont-
wikkeld. Dat kan door ge-
beurtenissen uit de voorge-
schiedenis in het gezin, door 
medische- of leerproblemen of 
door ontwikkelingsproblemen 
of een combinatie ervan.
     Wat deze kinderen en jon-
geren ondervinden in het le-
ven van alledag is dat ze zich 
niet alleen moeten aanpassen, 
maar ook moeten presteren 
in een omgeving die onvol-
doende op hen is afgestemd. 
Ga er maar aan staan. Niet 
verwonderlijk dat de vecht- en 
vluchtmodus vaak de boven-
toon zullen voeren. Er is niet 
veel voor nodig om de stress 
toe te laten slaan. En dan heb 
je meteen de poppen aan het 
dansen. Omdat overleven 

voorgaat zal er alleen aan-
dacht zijn voor het oplossen
van de stress; ten koste van 
informatie opnemen en de 
benodigde concentratie, ten 
koste van sensitief zijn, ten 
koste van empathie. Wanneer 
de reacties vanuit de omge-
ving gericht zijn op het be-
heersen van het gedrag 
zonder oprechte nieuwsgie-
righeid naar de oorzaak en de 
functie die dit gedrag voor de 
jongere zelf heeft, stapelen 
de negatieve ervaringen zich 
verder op. Bovendien zullen 
opgeheven vingers en cogni-
tieve programma’s geen enkel 
positief effect hebben. Vroeg-
kinderlijke ervaringen zijn im-
mers opgeslagen in het emo-
tionele, niet talige deel van 
het brein. Met cognitie en taal 
bereik je die delen niet. Kin-
deren die vanwege hun gedrag 
werden verwijderd van school,
 soms meerdere keren, vaak 
hun vriendjes kwijtraakten, 
worden in hun beleving op-
nieuw aan hun lot overgela-
ten. De boodschap die ze krij-

gen is: “Er is hier geen plek  
voor jou”. Jezelf moeten 
handhaven in een niet-trau-
masensitieve omgeving kan 
verdiepend werken op het al 
bestaande leed. Zie je wel dat 
ik een rotkind ben, dat ik dom 
ben, dat ik lui ben, dat ik het 
niet kan, dat ik altijd de schuld 
krijg…

Voer voor 
professionals
Een jongere die op deze 
manier steeds verder van 
zichzelf vervreemd raakt, 
zichzelf niet meer begrijpt, 
anderen niet begrijpt en de 
wereld niet begrijpt, wat kun 
je daarmee? Het is een niet te 
miskennen feit dat hier alleen 
het gedrag van de jongere ter 
discussie staat en niet dat van 
de professionals. Alle profes-
sionals die deel uitmaken van 
de leefwereld van de jongere 
staan voor een uitdaging. Het 
gedrag van de jongere kan 
stress oproepen bij de profes-
sional, die op zijn beurt vanuit
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een overlevingsdeel reageert, 
bijvoorbeeld met een houding 
van: “Dit pik ik niet langer”. 
Dat is begrijpelijk en mense-
lijk, maar voor de jongere wel 
olie op het vuur. Als de profes-
sionals hierin hun eigen ver-
antwoordelijkheid onderken-
nen en zich vervolgens weten 
in te spannen om een kalme 
staat van zijn te bereiken, kan 
de focus weer komen te liggen 
op de achterliggende behoefte 
van het kind. Wat is er aan 
de hand? Wat maakt dat deze 
jongere zo reageert? Wat 
probeert hij met dit gedrag te 
beschermen? Wat probeert hij 
met dit gedrag te vertellen? 
Het is deze nieuwsgierigheid 
die openingen geeft. Waar kan 
je de jongere in steunen? Hoe 
kun je hem helpen de stress 
van dat moment te verlagen? 
En dat is totaal iets anders 
dan hem zijn zin geven. Be-
gripvol zijn is niet hetzelfde 

als ongewenst gedrag be-
lonen. Net zo min is hande-
lingsverlegen zijn een schan-
de. Het eerlijke antwoord is 
dat je het als professional ook 
niet weet. Maar, is dat het 
moment om de deur te sluiten 
of biedt het juist de opening 
naar het inzetten van een 
gezamenlijke zoektocht? Een 
zoektocht die als belangrijk-
ste doel heeft het herstel van 
de relatie. Begrip, erkenning 
en gezien worden zijn hier de 
sleutelwoorden. Je wil dat de 
jongere zichzelf terug gaat 
vinden, dat hij zijn gevoel van 
zelfbeschikking hervindt, dat 
hij het vertrouwen in anderen 
kan herstellen en dat de pro-
fessional met een gepast zelf-
vertrouwen de samenwer-
king met de jongere en andere 
professionals aangaat. Is dit 
simpel? Nee, dat is het niet. 
Het is een proces van lange 
een adem, van vallen en weer 

opstaan, van kortetermijn-
doelen laten varen en doel-
gericht samenwerken over 
de langere termijn. Is het de 
moeite waard? Ja, dat is het 
zeker. Het is lonend en ver-
vullend. De schade die in een 
menselijke relatie is opgelopen 
kan alleen hersteld worden in 
een menselijke relatie. Bruce 
Perry heeft dat prachtig ver-
woord in het volgende citaat:

“Vuur kan verwarmen of ver-
teren, water kan dorst lessen 
of je doen verdrinken, wind 
kan strelen of snijden. Het-
zelfde geldt voor menselijke 
relaties: we kunnen scheppen 
en vernietigen, koesteren en 
terroriseren, elkaar trauma-
tiseren en genezen.”

Maril Veraart 
is casemanager 
bij het CCE en 
trainer bij 
IntraFlektie. 
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Zit je vaker thuis dan je zou willen?

Zit je om wat voor reden dan ook vaker thuis dan je lief is? En zou je graag weer wat willen bijdra-
gen aan de samenleving, maar dan op je eigen tempo?  

In het verlengde van onze doelgroep “jonge thuiszitters” ondersteunen we binnen Stichting 
LOEK@YOU ook de volwassen “thuiszitters”, die niet mee kunnen doen op de arbeidsmarkt door 
bijvoorbeeld burn-out, ziekte of een stoornis. Iedereen heeft zijn eigen passie en talenten. We 
onderzoeken graag samen met jou welke werkzaamheden je energie geven, om daar vervolgens 
weer op in te spelen. Bij Stichting LOEK@YOU krijgen de vrijwilligers de kans om eigen talenten in 
te zetten door vanuit eigen ervaring/kennis en hobby activiteiten aan te bieden. Dit alles met de 
focus op het versterken van kennis, bekwaamheden en kwaliteiten van de kinderen en jongeren.  

De activiteiten vinden plaats in de regio van Veldhoven en Wintelre, maar kinderen en jongeren van 
wat verder weg mogen ook deelnemen. De groepjes zijn klein, maximaal 6 kinderen en/of jon-
geren.  

Wil je deelnemen aan de werkgroep of zelf een activiteit waar je enthousiast over bent organi-
seren? Of lijkt het je gewoon leuk te ondersteunen? Neem dan contact op met onze vrijwilligers-
coördinator door een mail te sturen naar vrijwilliger@lerenopeigenkracht.nl

Vrijwill igerspartic ipati e
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Me t de  hond natuurlijk 
l ere n b i j  LOEK@summer
Ik ben betrokken geraakt bij Stichting 
LOEK@YOU door de hond Bumper. Bumper is 
autismebegeleidingshond en Ollie wordt opge-
leid tot autismebegeleidingshond. Ze zijn beide 
regulmatig bij Stichting LOEK@YOU te zien. Ik 
schrijf een stukje over LOEK@SUMMER bij 
Stichting LOEK@YOU. Hoe mooi is het dat kin-
deren van elkaar leren. Moene, mijn autisme-
begeleidingshond, is ook mee geweest tijdens
die dagen. Kinderen leren dan samen te werken 
en vooral rekening te houden met de honden.
Kinderen krijgen dan opdrachtjes die ze in 
groepjes mogen uitvoeren samen met de 
honden. Er is een keer op het terrein een hin-
dernisbaan uitgezet en kinderen konden dan 
met de hond het parcours afleggen. Wat je dan 
ziet is overwinning van kinderen. Eerst heel 
voorzichtig en soms zelfs een beetje bang voor 
honden maar aan het einde lopen zij voorop 
met de hond. Je ziet kinderen ook erg zorg-
zaam zijn: “Moeten ze geen water hebben want 

Mariolein Ockers eigenaar 
van Handvatten voor Autisme 
en werkt in samenwerking met 
Stichting SAAC

het is best warm,” zei een keer een kind. Mooi 
om te zien hoe gedreven ze zijn maar gelijk ook 
de ik-ander-differentiatie ontwikkelen via de 
hond. Een speurtocht door de wijk is weer heel 
anders. Dan zie je kinderen de leiding nemen, 
wijzen welke kant ze op moeten en je ziet 
kinderen die mee gaan doen. Tijdens de speur-
tocht worden er vragen gesteld en oefeningen 
uitgevoerd met de honden. Iedereen komt aan 
bod. De honden worden onderling gewisseld bij 
de kinderen en ieder kind krijgt wel een keer 
de honden. LOEK@SUMMER is een waardevol 
evenement omdat kinderen dan op een geheel 
andere wijze dingen leren zonder dat zij dat zelf 
door hebben. Daarom blijft de sfeer ontspannen 
en gezellig en voelt iedereen zich op zijn 
gemak.
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Me t een sterke basis  de 
wijd e  werel d in
Gedragsproblemen in de klas, letterlijk een trap 
tegen het al zere been van de docent? Is het 
een kwestie van opvoeding? Hoe kijk jij naar 
het kind met gedragsproblemen en het gezin?

Een trap tegen het zere 
been?
Volgens De Lange et al.1 en Orobio de Castro2 
ontstaan gedragsproblemen door een wissel-
werking tussen (risico)kenmerken van het kind 
of de jongere en de omgeving. De belangrijkste 
verklaring voor het ontstaan van gedragspro-
blemen is een negatieve spiraal tussen ken-
merken of gedrag van een kind en de reactie 
van de omgeving daarop.
     Ook jij als professional bent geen buiten-
staander. Jij maakt deel uit van de omgeving 
van een kind en daarmee heb je dus enorm 
veel effect op het gedrag van het kind. Ben jij 
je hier al bewust van? Durf jij al zonder oordeel 
naar een kind te kijken als het gedragsproble-
men laat zien? Ook als het vaker gebeurt? En 
durf jij ook je eigen handelen kritisch onder de 
loep te nemen in zo’n situatie?
     In dit artikel kijken we eerst naar kinderen 
met ‘problemen’ op school en verkennen we 
enkele theorieën omtrent de motivatie tot le-
ren. Daarna duiken we de praktijk in en kijken 
we naar de ervaringen en inzichten die Stich-
ting LOEK@YOU in de afgelopen jaren heeft 
opgedaan en vertaald naar een succesvolle 
aanpak voor de begeleiding van kinderen die 
(dreigen) uit (te) vallen op school.
     De kinderen die Stichting LOEK@YOU be-
geleidt, zijn altijd kinderen die extra aandacht 
nodig hebben. 
Veel van de kinderen die we begeleiden hebben 
kenmerken van ASS of ADHD, zijn hoog sensi-
tief, hebben angsten, PTSS, hechtings-

1  De Lange, M., Matthys, W., De Veld, D., Foolen, N., 
Addink, A., Menting, A., & Bastiaanssen, I. (2018). Richt-
lijn Ernstige gedragsproblemen voor jeugdhulp en jeugd-
bescherming [richtlijn]. Geraadpleegd op 13 april, 2021 via 
https://richtlijnenjeugdhulp.nl/ernstige-gedragsproblemen/
2 Orobio de Castro, B. (2014). Agressieve en rege-
lovertredende gedragsproblemen. In Handboek Klinische 
Ontwikkelingspsychologie. Houten: Bohn Stafleu van Lo-
ghum.

problematiek of zijn hoogbegaafd. Daarnaast 
hebben de meesten om wat voor reden dan 
ook een trauma opgelopen. Dat komt omdat ze 
vaak langere tijd niet zijn “gehoord” of “gezien”.
     Aan hun kenmerken kunnen zij vaak niets 
doen en voor anderen is het moeilijk te zien 
wat zij nodig hebben. Ook is het moeilijk te zien 
welke behoeften het kind heeft en welke reactie 
vanuit de omgeving er passend is. Zo ontstaan
er situaties waarin kinderen, vanwege hun ken-
merken, jarenlang niet worden voorzien in hun 
behoeften. Zo raken zij langzaam aan steeds 
meer beschadigd. Dat uit zich soms in vecht-
gedrag, opstandigheid, agressie, maar soms in 
terugtrekken, ontwijken en weglopen.  Zelfs in 
die mate dat er sprake kan zijn van een burn-
out op zeer jonge leeftijd.  

©Joy Mennings
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Het lukt dan niet meer op school. Kinderen zit-
ten op school om zich te ontwikkelen: cognitief 
maar ook sociaal. Bij probleemgedrag op school 
komt het ontwikkelen in het gedrang. Vaak is er 
geen sprake meer van motivatie tot leren. Daar 
gaat wel eigenlijk altijd wel wat aan vooraf.
     Eén manier om daarnaar te kijken is volgens
de behoeftenpiramide van Maslow. Deze pirami-
de maakt in verschillende stappen de basis-
behoeften van de mens visueel. Voor de visuele 
afbeelding van de piramide van Maslow zie 
figuur 11.
     Basisbehoeften zijn sterk motiverende fac-
toren. Motivatie betekent dat je zin hebt om te 
doen waar je mee bezig bent óf dat er iets is 
dat maakt dat je in beweging komt. Bijvoor-
beeld wanneer je iets wilt weten, ga je het op-
zoeken of vragen. Als je vanuit jezelf in bewe-
ging komt, zoals bij intrinsieke motivatie het 
geval is, dan hangt dat samen met een basis-
behoefte2.
     Het is belangrijk dat de onderste lagen van 
de piramide in balans zijn, zodat een kind zich 
veilig voelt en er uiteindelijk ruimte voor groei 
en motivatie tot leren ontstaat. 
     Van Herpen3 kijkt ook naar de behoeften om 
te kom tot leren. Volgens Van Herpen hebben 
1 Nieuwenhuis, M. A. (2006). Behoeften piramide 
van Maslow [afbeelding]. Geraadpleegd op 13 april, 2021 
via http://123management.eu/0/040_mensen/imag-
es/017_mensen_motivatie_maslow 
2 Maslow, A. (2012). Initiatief van OA Digitale Con-
tent, Motivatietheorie: Maslow [paper]. Geraadpleegd op 10 
april, 2021 via https://www.profi-leren.nl/files/oa_dc_10_
maslow.pdf/
3 Van Herpen, M. (2013). Ik, de leraar. Driebergen: 
NIVOZ.

mensen drie psychologische basisbehoeften: 
autonomie, relatie en competentie. Autonomie 
betekent het laten zijn wie je bent, relatie bete-
kent het in contact zijn met andere mensen en 
competentie betekent het zichtbaar worden van 
kwaliteiten. De behoefte aan relatie, autonomie 
en competentie zijn permanente drijfveren voor 
mensen. Als hieraan voldaan wordt, dan is er 
welbevinden, motivatie, inzet én zin in leren.
     Zowel vanuit het gedachtengoed van Maslow 
als uit de bevindingen van Van Herpen, komt 
naar voren dat veiligheid, een goede relatie, 
voorzien in je sociale behoeften en je compe-
tent voelen essentieel zijn om te komen tot 
leren en zelfontplooiing.
     Dit sluit ook aan op onze ervaring in de 
praktijk: kinderen die gedragsproblemen laten 
zien, voelen zich meestal zelf niet veilig. Naast 
een niet ingevulde basisbehoefte aan veiligheid 
zien we ook vaak niet ingevulde sociale be-
hoeften. Hoewel de kinderen wel graag mee 
willen doen is dat moeilijk voor hen. Leren 
wordt dan, als de situatie zo blijft, vrijwel on-
mogelijk.

Van onveiligheid naar   
zelfontplooiing
We begrijpen als geen ander dat het lastig is 
om achter gedragsproblemen te kijken. Toch is 
dit wel een van de uitgangspunten van Stich-
ting LOEK@YOU: we kijken achter het gedrag
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dat een kind in eerste instantie laat zien want 
daar zitten vaak mooie, gevoelige en sensitieve 
kinderen achter verscholen.” De rugzak aan 
bagage, die het kind ook heeft, laten we vaak 
eerst even voor wat het is. We gaan op zoek 
naar al het moois wat verscholen zit onder de 
vaak vele faalervaringen en zware tijden die zij 
al meegemaakt hebben.
     Voordat motivatie tot leren (opnieuw) kan 
ontstaan, moet eerst het welzijn verbeteren en 
dat gebeurt pas als het kind zich weer veilig 
voelt. Herstel van het welzijn neemt vaak veel 
tijd in beslag. Een gerenommeerd behandelaar 
van een van onze cliënten stelde ooit: “Het 
herstel neemt vaak evenveel tijd in beslag als 
de tijd waarin de beschadiging ooit ontstaan is”. 
Bij kinderen die uitvallen uit het onderwijs en/of 
trauma hebben ervaren, vindt het herstel vaak 
in hele kleine stapjes plaats.

Samen op avontuur: de 
vakspecialist én het kind
Als een kind bij Stichting LOEK@YOU komt, 
gaat de begeleider, die wij vakspecialist noe-
men, allereerst aan de slag met het borgen van 
het welzijn van het kind. In onze ogen speelt 
“het veilig voelen,” hierin een grote rol in, maar 
ook de druk er even af halen. 
     Het is belangrijk om eerst een veilige om-
geving te creëren. Veilig is: betrouwbaar, 
voorspelbaar, eerlijk en transparant. Het is be-
langrijk dat kinderen zich weer geborgen gaan 
voelen. Als er sprake is van overvraging van 
het kind, kan het nodig zijn even een stapje 
terug te doen en te accepteren dat de school-
prestaties of schooldeelname tijdelijk wat min-
der zijn. Daarmee ontstaat er juist meer ruimte 
voor herstel en een sprong vooruit. 
     Tijdens het herstel is het werken aan een 
positieve relatie tussen het kind en de vakspe-
cialist een must. Elkaar leren kennen, elkaar 
durven te vertrouwen om daarna samen op 
avontuur te gaan: de vakspecialist én het kind. 
In dat avontuur komen zij voor vele uitda-
gingen te staan:
• Hoe houden we tijdens de ontdekkingsreis 

het welzijn op orde?
• Hoe kan het kind zich weer competent voel-

en?
• Hoe kan het kind op sociaal gebied weer 

met plezier meedoen?
• Hoe kan het kind weer gaan leren?
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Wel zijn
Het welzijn moet tijdens het avontuur ten allen 
tijde geborgd worden. Een kind moet wel kun-
nen zijn.  Omdat het kind tijdens de begeleiding 
weer in beweging en ontwikkeling wordt geb-
racht, ligt het risico van nieuwe overvra-
ging voortdurend op de loer. Niet alleen door de 
kenmerken van het kind, maar vooral ook door 
de verwachtingen van de omgeving wanneer 
eenmaal een positieve ontwikkeling is ingezet. 
De ervaring leert ons dat we steeds goed moe-
ten blijven kijken naar signalen van overvra-
ging, en met betrokkenen vooraf afstemmen 
dat we altijd een pas op de plaats mogen 
maken in de begeleiding als het welzijn en de 
veiligheid onder druk komen te staan.
     Aan de andere kant werken we ook actief 
aan de zelfregulatie van het welzijn door het 
kind. Gaandeweg worden niet-helpende ge-
dragspatronen doorbroken, doordat de vakspe-
cialist oefensituaties creëert. We werken ook
aan de beheersing van impulsen en emoties. 

We vinden het belangrijk dat kinderen overprik-
keling zelf kunnen herkennen en weer rustig 
kunnen worden wanneer emoties hen te veel 
worden.
     We kijken in het systeem: school of de 
thuissituatie, naar wat er voor aanpassingen 
mogelijk zijn om het risico op overvraging te 
verminderen. Denk aan: rituelen, prikkelredu-
cerende hulpmiddelen, of visualiseren door pic-
togrammen en foto’s.
     Soms geven we psycho-educatie. Psycho-
educatie geeft inzicht in het gedrag van de 
kinderen dat vaak te maken heeft met oude 
pijn of bepaalde beperkingen. Sommige kin-
deren die wij begeleiden dragen een rugzak 
aan negatieve ervaringen mee. Het kind is vaak 
beschadigd in het zelfbeeld en zelfvertrouwen. 
Psycho-educatie kan hierbij helpen. In een aan-
tal situaties oefenen we ook met ouders in de 
thuissituatie om bepaalde vaardigheden onder 
de knie te krijgen.
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Van talent naar competent
Om te zorgen dat kinderen zich weer competent 
kunnen gaan voelen, gaan we in eerste instan-
tie op zoek naar de talenten van het kind vanuit 
de eigen interesses. Dit heeft volgens Jolles1 de 
volgende positieve effecten: 
     Als een begeleider of docent gebruik maakt 
van de sterke punten van kinderen, worden  
kinderen (leerlingen) ondernemend en voelen
zich beter. Hierdoor gaan kinderen eerder vra-
gen stellen en zoeken nieuwe uitdagingen en 
oplossingen. Kinderen staan dan meer open 
voor de vele dingen die de omgeving te bieden 
heeft én voor de aanwijzingen van een docent 
of begeleider. Hierdoor kunnen talenten ge-
stimuleerd worden1. 
     Stichting LOEK@YOU werkt vanuit de visie 
natuurlijk leren. In het reguliere onderwijs 
wordt het leren in een min of meer vaste struc-
tuur aangeboden, bij natuurlijk leren wordt 
de omgeving veel meer betrokken. Dit laatste 
wordt ervaringsleren genoemd2.
     In de eerste prille fase nadat er opnieuw 
sprake is van welzijn, ondersteunen de vak-
specialisten het leren én faciliteren en inspire-
ren zij bij de leervragen van ieder kind. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van situationeel leider-

1 Jolles, J. (2014, 28 januari). Over de jonge teams-
porter en diens neuropsychologische ontwikkeling [column]. 
Geraadpleegd op 28 mei, 2021 via https://www.sportknow-
howxl.nl/nieuws-en-achtergronden/column-xl/item/85006/
2 Van Mourik, M. (2010). Leren? Natuurlijk!. Twello: 
Robine

schap door flexibel in te spelen op situaties die 
spontaan gebeuren én op situaties waar de in-
teresse of het talent van het kind ligt. Het is be-
langrijk dat op het moment dat de kinderen dit 
nodig hebben, vakspecialisten hier de tijd en de 
ruimte voor nemen. Ruimte voor eigen initia-
tieven van de kinderen, ruimte om te mogen 
spelen en ruimte om zich te vervelen. Hierbij 
is de autonomie van het kind zeer belangrijk 
en daarom leggen we een nadruk op de gelijk-
waardigheid in communicatie. Daar waar leer-
momenten zich niet spontaan voordoen, creëert 
de vakspecialist die door de omgeving voor het 
kind te beïnvloeden.
     Vaak willen volwassenen het vervelen oplos-
sen omdat vervelen niet zo fijn voelt. Volgens 
Van Mourik1 zoeken kinderen bij verveling niet 
naar ideeën voor activiteiten, maar juist naar 
wat ze drijft. Ook raken kinderen door verveling 
juist geprikkeld door nieuwe dingen die anderen 
kunnen of naar vaardigheden die de omgeving 
verlangt omdat kinderen innerlijk gedreven 
worden om dingen te begrijpen2. Soms is even 
niets doen dus ook belangrijk. Er ontstaat dan 
namelijk ruimte voor verveling en dit ontstaat 
alleen als actief bezig zijn niet verplicht is. Als 
we niets doen gebeurt er intern in ons lijf heel 
veel.

1 Van Mourik, M. (2010). Leren? Natuurlijk!. Twello: 
Robine
2 Hartkamp-Bakker, C. (2009). De Kampanje. Ant-
werpen: Garant.
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Vakspecialisten geven tijdens de begeleiding 
het goede voorbeeld. Dit heet ‘modelling’. Mo-
delling verwijst naar het voordoen van een taak 
door een noodzakelijke handeling te verrichten. 
De vakspecialist legt ook uit wat hij of zij aan 
het doen is, hoe hij of zij dit doet én waarom 
dit op deze manier gebeurt1.
     Bij dit alles zijn blije momenten, succes-
ervaringen, heel erg belangrijk. Die mogen dan 
ook zichtbaar gemaakt worden.

Studievaardigheden en 
sociale vaardigheden een 
pré
Succeservaringen zijn ook belangrijk op sociaal 
gebied. Veel kinderen die we begeleiden hebben 
het moeilijk in een groep. Daarom versterken 
we de sociale vaardigheden tijdens onze begel-
eiding. Hoewel veel van onze begeleidingen 
individueel zijn creëren we ook bewust oefen-
situaties met meerdere kinderen. Daarvoor 
hebben we speciale projecten opgezet zoals een 
educatief activiteitenprogramma en speciale 
vakantieweken. Zo kan geoefend worden in een 
groep zonder dat de groepssetting de grond-
vorm van de begeleiding is. Een groepssetting 
wordt pas de grondvorm van de begeleiding 
als het kind daaraan toe is: welzijn is geborgd 
en het beschikt over voldoende sociale vaar-
digheden. Door op deze manier te werken, kun-
nen negatieve associaties met groepen worden 
omgevormd tot succeservaringen.
     Jolles en Idema2 concluderen dat kinderen 
in de VO-leeftijd gebaat kunnen zijn bij hulp 
en begeleiding ten aanzien van de studie- en 
sociale vaardigheden. Ottenhof en Rozing3 
bevestigen ook dat leerlingen, om grip te 
krijgen en te houden op het leren, studievaar-
digheden nodig hebben. Ook bevestigen zij dat 
de hersenen van leerlingen van 12-18 jaar nog 
niet zodanig ontwikkeld zijn dat zij van nature 
over vaardigheden zoals zelfstandig werken, 
plannen, organiseren, structureren en het eva-
lueren van het eigen gedrag en de mening van 
anderen beschikken. De vaardigheden die de 

1 Kostons, D., Donker, A. S., & Opdenakker, M. C. 
(2014). Zelfgestuurd leren in de onderwijspraktijk [paper]. 
Geraadpleegd op 1 maart, 2021 via https://www.nro.nl/
sites/nro/files/migrate/Opdenakker_Zelfgestuurd-ler-
en-in-de-onderwijspraktijk.pdf

2 Jolles, J. & Idema, W. (2011). Help, de leerling ve-
breint! [artikel]. Geraadpleegd op 5 april, 2021 via https://
static.jellejolles.nl/L11-03_110601BijDeLesHelpLeerlingVer-
breint.pdf
3 Ottenhof, F., & Rozing, G. (2010). Leerproblemen 
‘villen’ met studievaardigheden [artikel]. Geraadpleegd op 
13 april, 2021 via http://www.game-basedlearning.nl/12-
18%20pdf%20studiebegeleiding%203.pdf
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leerlingen ontwikkelen, kunnen ze toepassen  
bij het leerproces voor allerlei vakken.
     Voor de kinderen van de huidige generatie 
zijn zowel studievaardigheden als sociale vaar-
digheden een must. Dit blijkt ook uit het feit 
dat deze vaardigheden passen binnen de 21ste- 
eeuwse vaardigheden, die als doel hebben jon-
geren goed voor te bereiden op het samenleven 
met anderen in de huidige netwerksamenle-
ving. Onder 21ste-eeuwse vaardigheden 
worden de volgende vaardigheden verstaan: 
communiceren, samenwerken, ICT-geletterd-
heid, creativiteit, kritisch denken, probleem-
oplossingsvaardigheden, sociale en culturele 
vaardigheden.
     Onder sociale vaardigheden worden ver-
staan de minimale vaardigheden die een mens 
nodig heeft om goed om te kunnen gaan met 
de medemens. Het gaat dan om vaardigheden 
als assertiviteit, respect vragen en geven, com-
plimenten geven en hierop reageren, weerstand 
bieden aan groepsdruk1. Door het aanleren 
van de sociale vaardigheden wordt de kans 
op voortijdig schoolverlaten kleiner en wordt 
het behalen van een diploma dus vergroot. De 
sociale vaardigheden aanleren, ook wel sociale 
competentie genoemd, is een effectieve inter-
ventie bij vroegtijdige schoolverlaters1.
     Onder studievaardigheden worden verstaan 
de vaardigheden die nodig zijn bij het studeren. 
Het gaat dan om vaardigheden als het gebrui-
ken van een agenda, het verzamelen en lezen 
van informatie, het onderscheiden van hoofd- 
en bijzaken, aantekeningen maken, samen-
vatten en presenteren1.  Wij houden bij onze 
begeleiding ook rekening met de leerstijlen van 
het kind.
     Tijdens een begeleiding van Stichting 
LOEK@YOU gaat de vakspecialist in deze fase 
op zoek naar de leerstijl en meervoudige intelli-
genties van de kinderen.
     Howard Gardner heeft de meervoudige 
intelligentie bedacht2. Intelligentie is volgens 
Gardner de bekwaamheid om te leren en om 
problemen op te lossen. Dit betekent dat 
mensen op bepaalde vlakken intelligenter zijn 
dan op andere vlakken. Men zou intelligentie in 
1 Holter, N., & Bruinsma, W. (2010). Wat werkt bij 
het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten? [paper]. 
Geraadpleegd op 1 maart, 2021 via http://www.kaleido-
scoop.nl/nl/Download-NJi/Wat-werkt-publicatie/WatWerkt_
VoortijdigSchoolverlaten.pdf

2 Gardner, H. (2018). A Lifetime in Education Reflec-
tions on the Development and Dissemination of Knowledge 
[reader]. Geraadpleegd op 2 juni, 2021 via https://www.
natuurlijkleren.org/data/cms_uploads/files/source/artikel-
en/GardnerReader_Totaal.pdf

 dit geval kunnen omschrijven als talenten én 
als ergens goed in zijn. 
     De leerstijl van een kind heeft ook een be-
langrijke invloed. De leerstijlen van Vermunt 
zijn gericht op motivatie van leren. Kinderen 
die bij de individuele begeleiding bij Stichting 
LOEK@YOU begeleid worden, zijn meestal de 
motivatie om te leren tijdelijk verloren geraakt. 
Door de leerstijl van een kind te ontdekken, 
krijgt men zicht op waar een kind staat.
     Volgens Vermunt zijn er vier soorten leer-
stijlen: de betekenisgerichte leerstijl, de toege-
paste leerstijl, de reproductieve leerstijl en de 
ongerichte leerstijl. Bij de betekenisgerichte 
leerstijl leren kinderen vaak makkelijk. Ze zijn 
kritisch over wat ze moeten leren. Wanneer ze 
stof aangeboden krijgen die voor hen interes-
sant is, dan zijn ze erg gemotiveerd. Ze kunnen 
vaak goed zelfstandig werken. Regulatie kan 
variëren van extern naar intern1.
     Kinderen met een toepassingsgerichte 
leerstijl houden vaak van voorbeelden en willen 
alles toetsen of uitproberen in de praktijk. Deze 
kinderen sturen zichzelf aan maar ze laten zich 
ook sturen door een professional of docent. Ze 
gebruiken graag boeken en studiewijzers en 
zien studeren als het gebruiken van kennis1. 
Kinderen met een reproductieve leerstijl hebben 
veel sturing nodig en zijn weinig gemotiveerd. 
Deze kinderen richten zich sterk op externe 
regulatie. Deze kinderen vinden het moeilijk 
om zelfstandig te leren maar ze laten zich wel 
makkelijk sturen1. Tenslotte is er de ongerichte 
leerstijl. Kinderen met deze leerstijl geven 
geen sturing aan het eigen leren2. Ook zijn ze 
vaak gedemotiveerd. Deze kinderen zijn vaak 
onzeker en denken dat ze de leerstof niet aan 
kunnen1.
     De ongerichte leerstijl is kenmerkend voor 
kinderen met grote leerproblemen. Deze kin-
deren leren vaak zonder duidelijk doel en wat 
ze leren verwerken ze niet. Ze hebben niet echt 
een specifieke leermethode. Als ze leren
doen ze dat vooral omdat anderen dat van hen
verwachten. Het is vaak een uitdaging om deze 
kinderen gemotiveerd te krijgen. Loonen3 geeft 
1 Huizen, M. (2013). Ik leer in beelden, dat is mijn 
talent [webpagina]. Geraadpleegd op 5 mei, 2021 via 
https://www.ikleerinbeelden.nl/
2 Simons, P. R. J. (1997). Ontwikkeling en leercom-
petenties [onderzoek]. Geraadpleegd op 13 april, 2021 
via https://www.researchgate.net/profile/Prj-Simons/pub-
lication/27690307_Ontwikkeling_van_leercompetenties/
links/0c9605213b58b1220b000000/Ontwikkeling-van-leer-
competenties.pdf
3 Loonen, P. (2005). Leerstijlen en Studieresultaten 
in een HBO-Masteropleiding [scriptie]. Geraadpleegd op 2 
maart 2021, via http://essay.utwente.nl/56190/1/Scrip-
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aan dat de ongerichte leerstijl een leerstijl 
is waarbij kinderen tegenstrijdige gevoelens 
hebben over de studieoriëntatie. Ze laten zich 
meestal niet of heel moeilijk aansturen en heb-
ben veel één-op-één begeleiding nodig. Jolles 
& Idema1 geven aan dat de ongerichte leerstijl 
meestal tijdelijk aanwezig is.
     Kinderen die uitvallen uit onderwijs lijken 
een reproductieve of ongerichte leerstijl te heb-
ben, of zij hebben amotivatie. Amotivatie geeft 
aan in hoeverre kinderen geen besef hebben 
waarom ze aan school werken of niet de mo-
gelijkheid ervaren de uitvoering van een taak te 
beïnvloeden. De relatie tussen het eigen gedrag 
en de uitkomsten van een taak wordt dan niet 
gezien2.
     Het is belangrijk voor deze kinderen om 
succeservaringen op te doen én bepaalde vaar-
digheden aan te leren zodat kinderen handvat-
ten krijgen om met de leerstof om te kunnen 
gaan. De eerste ingang bij deze kinderen is 
vaak het aansluiten bij de meervoudige intelli-
gentie van het kind. Ervaringsleren speelt bij 
Stichting LOEK@YOU daarom een belangrijke 
rol. Het levert in een praktijkcontext de snel-

1 Jolles, J. & Idema, W. (2011). Help, de leerling ve-
breint! [artikel]. Geraadpleegd op 5 april, 2021 via https://
static.jellejolles.nl/L11-03_110601BijDeLesHelpLeerlingVer-
breint.pdf
2 Leerling 2020. (s.d.). Wat zijn de vier typen 
motivtie? [webpagina]. Geraadpleegd op 5 juni, 2021 via 
https://leerling2020.nl/faq-onderzoek/wat-zijn-de-vier-
typen-motivatie/

ste en sterkste leerervaring op. Kennis blijft op 
deze manier beter bestaan1.
     In onze begeleiding richten wij ons op die 
set van studie- en sociale vaardigheden die een 
kind moet hebben om zich verder te kunnen 
ontwikkelen op een school of een dagbesteding
of tijdens begeleide arbeid. Dat is dus voor 
ieder kind en voor iedere eindbestemming 
anders: het regulier onderwijs vraagt om een 
ander niveau van vaardigheden dan het spe-
ciaal onderwijs of een dagbesteding. Begeleiden 
is altijd maatwerk.

Tot ontwikkeling komen 
doe je niet even gewoon
Zoals je hebt kunnen lezen is leren of tot 
ontwikkeling komen niet altijd even makke-
lijk. Het kind heeft ook jou, als professional,
heel hard nodig. Ik bedoel dan niet alleen om 
leerstof aan te bieden, maar ook om na te 
denken over op wat voor manier de leerstof 
aangeboden moet worden, om te luisteren naar 
de signalen die het kind aangeeft, om het kind 
hierin te “horen” en om het kind de juiste vaar-
digheden aan te leren.
     Als er gedragsproblemen ontstaan, kan het 
dus zomaar zijn dat je daar zelf als professional
een rol in speelt. Wij merken gelukkig in de 
praktijk dat gedragsproblemen snel naar de 
achtergrond verdwijnen als op een passende 
manier in de behoeftes van het kind wordt 
voorzien. Ontwikkeling komt daardoor weer op 
de voorgrond te staan.
     Er wordt nogal wat verwacht van een pro-
fessional om de juiste begeleiding aan een kind 
te bieden, zeker bij kinderen die extra aandacht 
nodig hebben. Dat is zeker niet makkelijk. 
Soms hebben kinderen ook even wat extra be-
geleiding nodig.  
     Ben jij de professional die aan de bel durft 
te trekken om een helpende hand uit te reiken 
naar dit kind? Dan stuur ik je een <3 uit res-
pect en waardering, want dan krijgen we een 
positieve ontwikkeling op gang.  

1 Hartkamp-Bakker, C. (2009). De Kampanje. Ant-
werpen: Garant.

©Joy Mennings
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Hallo allemaal,

Wij zijn Dewi, Mara, Marjolein, Nikkie en Sven. 
Wij zijn studenten van Fontys Pedagogiek te 
Eindhoven. Stichting LOEK@YOU heeft een 
pedagogische kwestie aangereikt aan onze 
opleiding. Omdat wij de pedagogische kwestie 
erg interessant vonden, hebben wij deze kwes-
tie gekozen. We zijn met een andere groeps-
samenstelling begonnen, maar door uitval van 
studenten zijn wij met deze vijf studenten over-
gebleven. We hebben ons het afgelopen semes-
ter (half schooljaar) beziggehouden met de 
kwestie: Wat is nodig om een thuiszitter op een 
pedagogisch verantwoorde manier terug te la-
ten keren in onderwijs? Wat is schoolvoorwaar-
delijk gedrag? En welke schoolse vaardigheden 

heb je dan nodig om te kunnen functioneren op 
een school (op de verschillende scholen (PO/
VO/speciaal onderwijs)?
     We zijn begonnen met het ontleden van de 
kwestie. We hebben deze delen verdeeld over 
de groepsleden zodat iedereen een eigen aan-
deel had in de kwestie. Twee studenten van de 
groep hebben de kans gekregen om een kijkje 
te nemen op de locatie van Stichting 
LOEK@YOU. Ze hebben een rondleiding gekre-
gen en hebben geholpen bij een activiteit. Dit 
vonden ze erg leuk en interessant.
     Daarnaast hebben we ook een vragenlijst 
rondgestuurd naar contacten (scholen) van de 
organisatie. Door middel van vergaderingen 
met Lieke Stabel en Mandy Mennings hebben 
wij ze op de hoogte gehouden van onze voort-
gang en hebben wij tips mogen ontvangen om 
het document te optimaliseren.
     De verwachting was een checklist als eind-
product. In deze checklist staan schoolse vaar-
digheden en ontwikkelingstaken waar kinderen/ 
jongeren zo veel mogelijk aan kunnen voldoen 
om terug te keren in het onderwijs. We hebben
onder andere naar ontwikkelingsgebieden, leef-
tijdsfases, relatie, competentie, autonomie, 
internaliserende en externaliserende factoren 
gekeken.
     Uit het onderzoek is gebleken dat er ver-
schillende vaardigheden zijn op verschillende 
gebieden waar kinderen/jongeren aan kunnen 
voldoen.
     Wij hebben de pedagogische kwestie als erg 
leerzaam ervaren. Er waren verschillende fac-
toren die we konden onderzoeken en waar we 
informatie over verkregen hebben. We vonden 
het enthousiasme van de scholen en van de 
opdrachtgevers prettig. 
     We willen Lieke Stabel en Mandy Mennings 
bedanken voor de kwestie, voor de begeleiding 
en voor de fijne samenwerking.

4 0

P edagogische kwe stie 
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Het bestuur steekt jaarlijks veel tijd en energie 
in het werven van financiële ondersteuning om 
de projecten die wij belangrijk vinden te kun-
nen organiseren voor onze doelgroep. Zoals, 
LOEK@TALENT, LOEK@SUMMER en VIER 
PLEZIER.
     Wij vinden het belangrijk dat ons aanbod 
laagdrempelig is voor de deelnemers en dat het  
professioneel kan worden uitgevoerd.
     Vermogensfondsen en de overheid schen-
ken veel geld aan goede doelen mits de doel-
stellingen aansluiten op de richtlijnen en criteria 
van hun bestedingsdoelen. Deze organisaties 
geven niet-commerciële organisaties de moge-
lijkheid om een projectplan in te dienen. Veel
subsidieregelingen worden in Nederland over-
vraagd en een beoordelingscommissie besluit 
hoe de gelden worden verdeeld.
     Elk project bij Stichting LOEK@YOU wordt 
uitgewerkt in een meerjarig projectplan en on-
derbouwd met een begroting en dekkingsplan.
Daarna wordt een selectie gemaakt van orga-
nisaties waarbij we dan een aanvraag gaan in-
dienen. Een aanvraagprocedure duurt al snel 
3 tot 4 maanden. Als het dan is gelukt en een 
subsidiebedrag is toegekend, kan de project-
leider beginnen met het organiseren. Een be-
langrijke taak van de projectleider is de moni-
toring van de voortgang. Worden de doelen ge-
haald of moet er worden bijgestuurd? De resul-
taten worden in een eindverslag gebundeld en 
dit wordt ter verantwoording naar alle subsidie-
verstrekkers opgestuurd. 
     Naast het aanschrijven van subsidies zijn we 
ook altijd op zoek naar samenwerkingen met 
partners om aanbod te bundelen. Met lokale 
ondernemers en bedrijven proberen we spon-
sor-afspraken te maken waarbij we altijd kijken 
of er een wederkerige samenwerking mogelijk 
is.
     Zoals jullie hebben kunnen lezen zijn wij 
structureel op zoek naar ondersteuning. 

Op dit moment worden onze lopende projecten 
o.a. ondersteund door:

Pasman Stichting – Stinafo – Stichting SPZ 
- Stichting Zonnige Jeugd – Tiny en Anny 
van Doorne Fonds – Gehandicapte Kind – 
Gemeente Veldhoven – Ronde Tafel Veld-
hoven – Kiwanis

Ben jij iemand of ken jij iemand die onze pro-
jecten zou willen ondersteunen door zijn of haar 
expertise beschikbaar te stellen of door een 
financiële bijdrage te leveren? Neem dan con-
tact op met het bestuur van Stichting 
LOEK@YOU door een mail te sturen naar: 
info@lerenopeigenkracht.nl

4 1
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en  subsidie s
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ed u catiema atje s,
i mproviseren kun je  leren
Een beetje gespannen rij ik op mijn fiets naar 
Veldhoven. Het asfalt zoeft onder mijn wielen 
weg, en net zo hard gaan mijn gedachten door 
mijn hoofd. Een nieuwe groep is altijd span-
nend, dat verandert niet, ook niet na jaren 
ervaring...
     Hoeveel kinderen zouden er zijn? Zouden 
ze wel leuk vinden wat ik heb bedacht? Ga ik 
ze niet overvragen? Wat zou theater kunnen 
brengen? Hoe kan het deze kinderen helpen in 
hun proces? Kan ik wel bij ze aansluiten? Lang-
zaamaan veranderen mijn ietwat gespannen 
‘wat als’-gedachten in enthousiaste ‘stel nou 
dat’-ideeën... En voor ik in Veldhoven ben, heb 
ik fantasieën over persoonlijke doorbraken en 
geweldige optredens.
     Dromen mag. Fantasie is krachtig. En in 
mijn kracht stap ik de drempel over. 

De eerste keer maken L en zijn begeleider en 
ik zin-voor-zin een verhaal. Ik ben blij verrast 
dat L dit idee zelf aangaf toen ik vertelde wat ik 
doe. Tuurlijk doen we dat, en prompt gooi ik al 
mijn eigen ideeën overboord. Want ook dat is 
wat improvisatietheater is: samen verhalen
maken. En dat betekent hier-en-nu spelen met 
wat er is. Niet vasthouden aan wat in je hoofd 
zit, wat je verwacht of bedacht had, maar 
meegaan met de flow. ‘Ja, en...’ in plaats van 
‘ja, maar...’ En alles is oké, want je hebt niks 
vantevoren voorbereid. Dat het verhaal dan 
soms de soep in loopt is evident, maar oh zo 
grappig. Faalplezier is een groot goed. Fouten 
maken mag, het is zelfs noodzakelijk om iets te 
kunnen leren.
     Een volgende keer bekogelen we aanwezige 
medewerkers op een call-of-duty-achtige

©Joy Mennings
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manier met jungle mini’s, die toevallig in de 
koffiekamer liggen. Als een volleerde leger-unit 
tijgeren we door de computerkamer om met 
handsignalen (die we overigens wel luidruchtig 
toelichten met onze woorden) tevoorschijn te 
springen voor de deur van het kantoor. Gierend
van de lach proberen we raak te gooien. L is de 
held, hij heeft een voltreffer. Ook dat is impro-
visatietheater: lol hebben en fysiek spel. En 
afstemmen op elkaar, zodat we tegelijkertijd 
‘aanvallen’. 
     Nog een andere keer: we zijn aan het hof 
van Prins L en in zijn hofhouding zit P, de kok-
kin, die getrouwd is met een plant. Ze is erg 
emotioneel en meneer Plant moet overal mee 
naartoe. Want ook dat is improvisatietheater:
emoties spelen en dingen verzinnen die door-
gaans niet in het echt voorkomen. Fantasie 
maakt mogelijkheden in je denken los, het 
maakt probleemoplossend vermogen soepeler 
en kan de wereld zodoende minder eng maken. 
Je mogelijkheden zijn immers oneindig. 
     En vandaag mocht ik bij R zitten. R vindt 
mij nog een beetje spannend, en dat is prima. 
Meestal maak ik even contact, en vertrek dan 
weer. Vandaag mocht ik bij hem aan tafel zitten 
en een stukje film meekijken. Even later werd 
ik uit de koffiekamer geplukt en mocht ik kijken 
naar een breakdance-optreden, want ook dat 
is improvisatietheater: contact maken, kleine 
vorderingen zien en erkennen, en applaudis-
seren. 
     Het is een mooie doelgroep bij Stichting 
LOEK@YOU. De kinderen hebben geen weet 
van de theatertechniek en de verhaalstruc-
turen. Van een podium en een decor is geen 
sprake, laat staan van een lichtplan of publiek. 
Maar ze weten alles van spelen. Al improvi-
serend zijn we bezig met theater. En dat geeft 
mijns inziens veel handvatten voor het gewone 
leven: afstemmen, buiten de kaders denken, 
faalplezier. 
     Natuurlijk bied ik verhaallijnen aan en zorg 
ik dat het binnen de kaders van de veiligheid 
en het fatsoen blijft. Maar ik sta altijd verbaasd 
hoe ‘spelen’ vanzelf gaat. Hoe klein ook. 
     Spelen is gaaf.

Sanne van Vugt is naast ontwik-
kelingspsycholoog en kindercoach 
ook theatermaker en improvisa-
tie-acteur. 
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Ee n  dag in  het  leven 
van . . .

een va ks pecia list  van stichting  LOEK@YOU

De dag die hieronder wordt beschreven gaat 
over de individuele begeleiding die wij bieden
aan kinderen/jongeren op de locatie van Stich-
ting LOEK@YOU. Een dag kan voor een vak-
specialist namelijk enorm verschillen en dat 
heeft te maken met de werkzaamheden die op 
de planning staan. Zo kan een kind ook thuis 
begeleid worden of wordt er een gezin onder-
steund door middel van gezinscoaching, waarbij 
een vakspecialist samen met ouders gaat kijken 
naar situaties waar ouders tegenaan lopen. Een 
andere rol binnen Stichting LOEK@YOU is het 
zorgteam, hierbij functioneer je als iemand die 
meekijkt in de casus met een frisse blik. Deze 
personen begeleiden het kind zelf niet, maar 
zijn op de hoogte van de gebeurtenissen en 
ontwikkelingen in de casus en geven de vak-
specialisten die begeleiding bieden handvatten 
of denken mee bij vragen die er kunnen zijn. 
Een dag van Stichting LOEK@YOU kan er iedere 
dag dus weer anders uitzien.
     Als de begeleiding ’s ochtends start zie je bij 
binnenkomst vaak al of een kind lekker in zijn 
vel zit of niet.

Als vakspecialist speel je hierop in door te 
kijken waar het kind op dat moment toe in 
staat is. Stichting LOEK@YOU werkt volgens de 
visie natuurlijk leren, daarbij staan drie aspec-
ten centraal: relatie, competentie en autono-
mie. In dit geval houden we er rekening mee 
dat kinderen/jongeren die bij Stichting 
LOEK@YOU begeleid worden de ene dag iets 
wel kunnen en een andere dag niet. Aansluiten 
waar de kinderen/jongeren aan toe zijn die dag 
is dan ook belangrijk om ervoor te zorgen dat 
kinderen niet overvraagd worden, maar juist 
een stapje kunnen maken in de goede richting 
(competentie). De stapjes waar aan gewerkt 
wordt, hebben vaak ook te maken met zelfstan-
digheid (autonomie). Dit kunnen opdrachten 
zijn die kinderen/jongeren zelfstandig uitvoe-
ren, maar ze hebben ook te maken met het 
kunnen maken van keuzes en benoemen waar-
om je een keuze maakt. Dit wordt allemaal ge-
daan vanuit de onderlinge relatie die vakspe-
cialisten hebben met de kinderen/jongeren. De 
eerste periode van een traject staat het creëren 
van een vertrouwensband centraal en vervol-

46



4 7

gens het onderhouden hiervan. Stichting 
LOEK@YOU biedt maatwerktrajecten. Iedere 
begeleiding kan dus anders verlopen, want elk 
kind zit in zijn eigen ontwikkelingsfase. Hier-
voor is het belangrijk dat er onderlinge afspra-
ken zijn om hier zo goed mogelijk bij aan te 
sluiten. Zo begin ik vandaag met een dagplan-
ning die we gezamenlijk invullen en waarvan 
we vervolgens de eerste activiteit uitkiezen. 
Deze dagplanning maken we op het bord dat 
in onze ruimte staat, hier zullen we het meeste 
zijn vandaag. In deze planning zitten vaste 
momenten zoals de lunch, maar ook keuze acti-
viteiten waarbij kinderen zelf een keuze moeten 
maken.
     Bij sommige kinderen/jongeren is het be-
langrijk om voor elke activiteit af te stemmen of 
de verwachtingen gelijk zijn en hoelang we de 
activiteit minimaal uit gaan voeren. Ik doe dit 
omdat ik duidelijkheid wil creëren zodat er zo 
min mogelijk onverwachte situaties ontstaan. 
Veel kinderen die ik begeleid hebben duidelijk-
heid nodig. Als ze dit niet krijgen, raken ze snel 
overprikkeld. Soms kies ik er ook voor om juist 
wel onverwachte situaties te creëren. Dit doe 
ik bewust zodat het kind op momenten dat hij/
zij dat aankan, hiermee kan oefenen. Verder is 
het pand van Stichting LOEK@YOU verdeeld in 
verschillende ruimtes. Dit is fijn want dit zorgt 
ervoor dat elk kind zich op ieder moment van 
de dag even kan terugtrekken.
     De visie van team LOEK@YOU is werken 
vanuit het natuurlijk leren. Dit betekent dat 
we kinderen spelenderwijs begeleiden in hun 
ontwikkeling. Samenspel is een onderdeel bij 
natuurlijk leren. Voor de kinderen die ik bege-
leid is dit leerzaam want hier hebben meer-
dere kinderen die ik begeleid moeite mee. Op 
het moment dat kinderen elkaar opzoeken of 
uitnodigen om samen een activiteit te onder-
nemen, kan dit zorgen voor enorm waardevolle 
leermomenten, waarbij afstemming tussen vak-
specialisten essentieel is. Tijdens deze momen-
ten is het van belang om de prikkels die bij 
het kind binnenkomen in de gaten te houden 
en tijdig aan te geven dat rust nodig is. Vooraf 
gezamenlijke afspraken maken met beide kin-
deren is altijd het startpunt van zo’n activiteit, 
zodat de verwachtingen voor iedereen duidelijk 
zijn.
     Kinderen/jongeren die bij Stichting 
LOEK@YOU komen zijn vaak uitgevallen op 
school of het gevoel van welzijn is slecht. 
Samen met ouders/opvoeders worden er 
doelen geformuleerd die in een begeleidings-
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plan komen. Deze begeleidingsplannen worden 
steeds geëvalueerd en bijgesteld waar nodig. 
In deze begeleidingsplannen staan ook acties 
die vakspecialisten gaan ondernemen om zo 
het kind weer een stapje verder te helpen in de 
ontwikkeling.
     Gedurende de dag ben ik me bewust van 
de doelen van een kind. Bij deze doelen kun je 
denken aan het leren herkennen van emoties. 
Emoties kun je bij sommige kinderen in een 
gesprek naar voren laten komen. Dit is afhan-
kelijk van het kind, het kan zijn dat een ander 
kind daar nog helemaal niet aan toe is. Wat 
doe je dan? Ik speel vaak samen met het kind, 
in samenspel kan ik als vakspecialist meegaan 
in de fantasiewereld van het kind. Ik laat deze 
emoties dan aan bod komen. Vanuit onze visie 
bekeken, neem ik allereerst de rol aan die het 
kind uitkiest. Na een poosje probeer ik als vak-
specialist uit of het kind ook eens mijn idee 
wil opvolgen in het spel. Vervolgens probeer ik 
steeds een stapje verder te gaan. Soms daag ik 
het kind een klein beetje uit. Dit doe ik bewust 
zodat het kind oefent in het aannemen van een 
volgende rol. Soms speel ik tijdens het fanta-
siespel dat ik een beetje bang ben en sommige 
dingen nog niet goed durf. Ik probeer uit of het 
kind me wil helpen. Stapje voor stapje ga ik 
iets verder. Dit is een voorbeeld van een werk-
wijze die ik soms als vakspecialist gebruik. Het 
ligt er natuurlijk aan waar een kind zich bevindt 
in zijn of haar ontwikkelingsfase om hier goed 
bij aan te kunnen sluiten.
     Ook tijdens het moment van afscheid wan-
neer het bijna tijd is om naar huis te gaan, gaat 
dit niet bij elk kind op dezelfde manier. Hierin 
heeft het ene kind weer de duidelijkheid nodig 
om zich te kunnen voorbereiden op dit schakel-

“Het begeleiden van een kind is 
maatwerkgericht, soms daag ik 
een kind uit en soms volg ik” 

moment en geef ik dit van tevoren aan zodat 
een kind is voorbereid. Maar bij een ander kind, 
handel ik weer anders. Want als ik dit kind 
voorbereid, ervaart hij mijn voorbereiding juist 
als “druk.” Dit kind is juist gebaat bij de 
plotse aankondiging van een ouder of als de 
taxi het kind ineens komt ophalen. Ik werk dus 
erg maatwerkgericht.
     Kortom, elke dag is weer anders. Het inspel-
en op de behoeftes van het kind en uitdagen 
om tot leren te komen is een proces dat op een 
creatieve manier elke dag weer ingevuld wordt.

Luuk Tilleman is vakspecialist bij 
Stichting LOEK@YOU, pedagoog 
en centrumdocent bij Playing For 
Succes Eindhoven

©Joy Mennings
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B el ang van meedoen in  de 
m a atschappij  en  rel atie s 
a a n ga an 
Het leven van een gemiddeld basisschoolkind 
kan er druk uitzien. Op dinsdag en donderdag 
na school naar de voetbalclub en in het week-
end nog een wedstrijd. Op woensdag nog naar 
muziek- of dansles en op zondag toch nog even 
een spontaan bezoek bij opa en oma. Als er 
vrije middagen in de week overblijven dan toch 
ook graag nog even afspreken met een vrien-
dje of vriendinnetje. Ondanks dat de wereld 
op sommige plekken even stilstond vanwege 
COVID-19, is er voor deze leeftijdsgroep zo snel 
en zo veel mogelijk weer gestart en kunnen de 
kinderen weer meedoen met verschillende acti-
viteiten in de maatschappij.

In contact met anderen 
leren en ontwikkelen
Tijdens al deze momenten in de week hebben 
kinderen contact met anderen. Door in contact 
te zijn met anderen, leren en ontwikkelen kin-
deren zich. Zo zijn er een aantal cruciale vaar-
digheden die ze op deze leeftijd ontwikkelen. 
Het leren van sociale regels, rolverdeling en het 
omgaan met emoties zijn hier belangrijke voor-
beelden van. Deze belangrijke vaardigheden 
ontwikkelen zich allemaal door het aangaan van 
relaties en worden geoefend tijdens samenspel. 
Interactie met elkaar is hier dan ook noodzake-
lijk voor om bijvoorbeeld empathie te ontwik-
kelen. Gedurende deze periode ontwikkelt een 
kind ook het zelfbeeld. Of dit een positief of 
negatief zelfbeeld is, hangt af van verschillende 
aspecten. Zo zorgt iedere succeservaring ervoor 
dat dit zelfbeeld groeit en hierbij speelt het 
krijgen van bevestiging van succeservaringen 
vanuit verschillende bronnen een belangrijke 
rol.

De waarde van contacten
Deze ontwikkelmomenten doorlopen en mee-
krijgen, is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Kinderen die moeite hebben met het ver-
werken van prikkels of belemmerd worden door 
bijvoorbeeld een vorm van autisme, kunnen de 
momenten die beschreven staan in de eerste 
alinea vaak niet uitvoeren of bijwonen. Zo zijn 
grote groepen een uitdaging die al snel kan 
zorgen voor overprikkeling. Inspelen op onver-
wachte situaties lukt soms niet. Voor deze 
kinderen is de waarde van deze contacten in 
een setting waarin ze wel kunnen functioneren 
enorm belangrijk.

School is belangrijk, maar 
meedoen des te meer
Eén van de kinderen bij Stichting LOEK@YOU
vertelde laatst dat hij af had gesproken met 
een klasgenootje. Deze jongen gaat maar en-
kele uurtjes in de week naar school omdat 
meer nog niet lukt. Het contact met het klas-
genootje is ontstaan in de klas op het speciaal 
onderwijs, in een klas waar maar een handje-
vol kinderen inzitten. Deze middag vond hij zo 
ontzettend leuk dat dit de komende 3 dagen
tegen elk nieuw gezicht verteld werd. Het be-
lang inzien van deze momenten en hoe ze tot 
stand komen, is een belangrijk onderdeel van 
de werkzaamheden van de stichting. Het is 
belangrijk om duidelijk te maken aan de buiten-
wereld dat dit soort momenten soms waarde-
voller zijn dan een rekenboek openslaan. Het 
belang van het faciliteren van het eigen tempo 
en het in een vertrouwde omgeving contacten 
kunnen leggen mag niet onderschat worden. 
Hierdoor ontstaat namelijk een positiever zelf-
beeld.
     Laten we even de prestatiemaatschappij 
waarin we allemaal leven vergeten en onszelf 
bewust zijn van de kleine stapjes die worden 
gemaakt. 
Luuk Tilleman is vakspecialist bij 
Stichting LOEK@YOU, pedagoog 
en centrumdocent bij Playing For 
Succes Eindhoven
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V erlie s,  rouw,  herrouw 
en levend verlie s
Vanaf het moment dat je 
er over nadenkt een kind-
je te krijgen heb je hoop 
en dromen, wensen en ver-
wachtingen voor hem of haar. 
Je hoopt dat je kindje gelukkig 
wordt, weinig tot geen te-
genslagen ervaart en uitgroeit 
tot een stabiele volwassene 
met een vitaal leven vol daad-
kracht en levenskracht. Maar 
wat als dat niet zo is? Wat als 
de weg naar volwassenheid 
bezaaid is met tegenslag, 
ongeluk, het niet kunnen 
voldoen aan de verwachtin-
gen van de maatschappij of 
meekunnen in de schoolse 
systemen?

“Verwerken sugge-
reert dat alle verlies 
te verwerken is”

In het leven krijg je met aller-
lei verliezen te maken, ingrij-
pende gebeurtenissen die je 
een plekje moet geven.

Voor het omgaan met verlies 
is een woord: rouwen. Het 
betekent dat jij, op je eigen 
tempo, gaat wennen aan het 
idee van verlies en de nieuwe 
situatie een plekje kunt gaan 
geven.
     Vaak wordt er gesproken 
over de term verwerking 
(rouwverwerking en verlies-
verwerking). Het suggereert 
dat alle verlies te verwerken 
is, oftewel dat er een einde 
aan zit. Verlieservaring lijkt 
daardoor een woord dat beter 
past, rouwen is het ervaren 
van verlies, het verdriet en de 
pijn.
    Psychiater Elisabeth Kübler-
Ross heeft vijf verschillende 
rouwfases omschreven. 
Ieder mens rouwt op zijn 
eigen manier en op zijn eigen 
tempo, hierdoor is er ook geen 
normtijd vast te stellen, maar 
de fases waar (vrijwel) ieder-
een doorheen gaat zijn de 
volgende:

1. Ontkenning: een alge-
meen afweermechanisme 
van ons brein. De waar-
heid is te erg om te be- 
vatten, dus ontkennen we 
deze geheel of gedeeltelijk. 

2. Boosheid: rouw/verlieser-
varing is méér dan intens 
verdrietig zijn, boosheid 
kan hier ook bij horen,   
evenals andere emoties. 

3. Het gevecht aangaan: 
veel mensen proberen om 
hun verlies te “verwerken” 
door in de actiestand te 
komen, hierdoor komt het 
gevoel van controle weer 
terug. 

4. Depressie: een groot 
gevoel van machteloosheid 
dat volgt na de ontdek-
king dat ontkennen, boos 
worden of het gevecht 
aangaan niet helpen om 
het verlies te ervaren.

5. Aanvaarding: het verlies 
een plaatsje geven. 

©Joy Mennings
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“Er is rouwarbeid te 
verrichten”

Gedurende deze fases van 
rouw en de periode erna heb 
jij, wat ze noemen, rouwar-
beid te verrichten. Er wordt 
bewust gesproken over het 
woord arbeid, want het is 
(helaas) hard werken.
     Rouw- en verlieservaringen 
aangaan bestaat uit een aan-
tal taken, die worden rouwta-
ken genoemd.
• Rouwtaak 1: de werke-

lijkheid van het verlies 
onder ogen zien. Deze  
rouwtaak duurt bij kinde-
ren vaak wat langer dan 
bij volwassenen.

• Rouwtaak 2: De pijn van 
het verlies ervaren. Het is 
belangrijk dat alle emoties 
er mogen zijn. 

• Rouwtaak 3: Aanpassen 
aan de nieuwe realiteit. 
Probeer niet te oordelen, 
maak de gewenste aan-
passingen en luister vooral 
naar je gevoel over wat je 
nodig denkt te hebben. 

• Rouwtaak 4: Herinneren 
en weer leren genieten. 
Stilstaan bij wat was en 
wat de nieuwe realiteit is 
geworden en daarvan leren 
genieten. 

Deze rouwtaken heeft ieder-
een ook uit te voeren bij an-
dere vormen van verlies. Denk 
bijvoorbeeld aan wisselen van 
school, verlies bij scheiding, 
verhuizing of migratie, ziekte 
of het verlies van werk of dag-
besteding.
     Zowel kinderen als volwas-
sen doorlopen dezelfde fases 
en hebben dezelfde rouwta-
ken. Bij kinderen kunnen de 
fases wat meer door elkaar 
lopen en kan er in verschil-
lende ontwikkelingsstadia een 
terugval zijn naar een voorlig-
gende fase of taak.

“Pijnlijk proces dat 
tijd en energie kost”

Iedereen verwerkt verlies op 
zijn eigen manier, rouwen is 
een pijnlijk proces dat tijd en 
energie kost. In een rouw-
proces worden verdriet en pijn 
afgewisseld met leuke ervarin-
gen. Want aan rouwen
zitten twee kanten; aan de 
ene kant ervaar je pijn en 
verlies en aan de andere kant 
gaat je leven door. Deze beide 
kanten zijn belangrijk voor je 
verlieservaring; en ook al lijkt 
een verlies goed verwerkt, 
het kan blijvend pijn doen. Op 
zo’n moment wordt er her-

rouwd. Er wordt opnieuw 
gerouwd om het gemis en 
het verlies. Dit is een blijvend 
proces.
     Bij verlies, rouw en her-
rouw kun je last ervaren 
van rouwsymptomen. Deze 
gevoelens en symptomen kun-
nen lichamelijk of psychisch 
zijn. 
     Je kunt je verdrietig of 
juist opgelucht voelen, schul-
dig, een gevoel van boosheid 
of eenzaamheid of somberheid 
ervaren maar ook piekeren, 
concentratieproblemen en 
depressieve klachten kunnen 
worden ervaren. Lichamelijk 
kun je je futloos voelen en 
passief zelfs. Een vermin-
derde eetlust, slaapproblemen 
en hoofdpijn zijn ook enkele 
lichamelijke symptomen die 
vaak ervaren worden. Ver-
moeidheid kan ontstaan door 
de klachten en gevoelens die 
je ervaart. Doordat rouwen 
enorm veel (mentale) energie 
kan kosten is voldoende rust 
en ontspanning erg belangrijk 
om weer op te kunnen laden.

“Levenslange chro-
nische rouw: levend 
verlies”

Ouders die te maken krijgen 
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met een kind met een beper-
king of een chronische aan-
doening kunnen terugke-
rende gevoelens van verdriet 
en rouw ervaren. Dit wordt 
levend verlies genoemd. Het 
is een bijzondere vorm van 
rouw, deze wijkt namelijk af 
van rouw bij overlijden. Het 
gaat hierbij om chronische 
rouw, het verdriet om verlies 
dat nooit eindigt… Ondanks 
dat de fases van rouw, de 
rouwtaken en rouwarbeid 
hetzelfde zijn, zijn de verschil-
len te vinden in het continu 
en blijvend aanpassen van je 

hoop en dromen, wensen en 
verwachtingen voor je kind. 
Het verlies kan namelijk elk 
moment van toepassing zijn, 
er is geen eindpunt en de 
intensiteit van het verlies kan 
steeds opnieuw opleven.
     Tevens ben je niet alleen 
je hoop, dromen, wensen en 
verwachtingen van je kind aan 
het aanpassen, je zult tevens 
ook je eigen ouder- en part-
nerrol, je werk, sociale leven 
en andere belangrijke zaken 
moeten aanpassen.
    Dat rouw van grote invloed 
op je relatie met iemand kan 

zijn, is begrijpelijk. Ondanks 
dat je dezelfde emoties en het 
verdriet deelt, uit en ervaar 
je dit elk op je eigen unieke 
wijze. Iedereen rouwt anders 
en dat kan binnen je relatie 
leiden tot onbegrip en afstand.
     Bij verlies en rouw veran-
dert er vaak iets in een rela-
tie; de rol, de dynamiek en de 
onbevangenheid tussen twee 
mensen. En wat doe je als de 
ene persoon rouwt en de 
ander niet of minder intens?
     Erover praten kan dan hel-
pen, maar accepteren dat het 
verlies je partner voorgoed 
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kan veranderen is nog be-
langrijker. Het samen aan-
gaan, hoe zwaar ook, van de 
ellende die je meemaakt zorgt 
voor een gevoel van kracht, 
van ‘samen kunnen we dit 
aan’.
     Zowel de ouders als de 
kinderen die bij Stichting 
LOEK@YOU komen hebben 
vaak al lang te maken met 
verschillende rouwtaken en 
zullen vaak te maken hebben 
met levend verlies. Door hier 
oog, zorg en aandacht voor te 
hebben ontstaat er mogelijk 
meer ruimte voor verwerking 
wat weer leidt tot ruimte om 
stappen in ontwikkeling te 
maken.

Bronnen
1. Opleiding Grief Academy; Rouw bij Kinderen
2. https://psychogoed.nl/rouw-en-verlies-bij-kinderen-rouwre-

acties-en-rouwverwerking/
3. https://www.rouwverwerking.net/
4. Manu Keirse; https://levend-verlies.nl/wat-is-levend-verlies/
5. https://www.psyned.nl/rouwverwerking/

Saskia Plug is vakspecialist 
op het gebied van jeugd
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Nat u urlijk  leren van 
wiskunde
In 2014 werkte ik mee aan de oprichting van 
democratische school DOE040. Het is een 
school gebaseerd op leren vanuit intrinsieke 
motivatie en besluitvorming op basis van gelijk-
waardigheid tussen leerlingen en begeleiders, 
die wij ook wel ‘samenwerkers’ noemen. De 
leerlingen van DOE040 leren van alles, omdat 
ze iets interessant vinden, omdat iets ze frus-
treert en ze daar, soms met wat hulp, zelf iets 
aan kunnen veranderen, omdat ze grenzen 
van anderen overschrijden of een ander juist 
hun grens overschrijdt en daar een oplossing 
voor gevonden moet worden… Kortom, ze leren 
uit dat wat als vanzelf ontstaat als een groep 
mensen, met verschillende achtergronden, 
(vakspecifieke) kennis en vaardigheden, een 
aanzienlijk deel van hun tijd samen doorbrengt 
en daarbij gebruik maakt van gezamenlijke 
faciliteiten. We noemen dat ook wel ‘natuurlijk 
leren’.

Spel en spelen als 
natuurlijke motor voor 
onze ontwikkeling 
In We moeten spelen houdt Rob Martens1 een 
pleidooi voor meer erkenning van spel en 
spelen als de natuurlijke motor voor onze 
ontwikkeling. Dat spel deze erkenning vaak 
niet krijgt heeft onder andere te maken met de 
paradoxale werking van spelend leren, dat de 
kracht ervan pas optreedt als het ogenschijnlijk 
nergens om gaat. We zoeken automatisch spel 
dat ons voldoende uitdaagt om er ook iets uit te 
kunnen halen, anders wordt het saai, maar als 
we er een ander (leer)doel dan het plezier van 
het spel zelf koppelen aan spelen, dan is het 
geen spelen meer. Dan mist het de echt intrin-
sieke nieuwsgierigheid van het willen weten hoe 
iets in elkaar zit. Ook kunnen dan mechanismes 
als prestatiedruk en faalangst het diepe leren 
van spel in de weg gaan zitten.

1 Martens, R. (2019). We moeten spelen: Wat on-
derwijs aan een verkenning van onze natuur heeft, Drieber-
gen: NIVOZ

Leren is veelomvattend 
Leren de leerlingen op zo’n democratische 
school eigenlijk wel alles wat ze moeten leren 
als ze niet verplicht worden om bepaalde lesstof 
te leren? Dat is een vraag die nog niet zo een-
voudig te beantwoorden is. Leren is zo veelom-
vattend en bepaal dan maar eens ‘wat leer-
lingen zouden moeten leren’. Dat er iets is als 
een curriculum, dat via democratische proces-
sen geworden is wat het is en via die proces-
sen ook weer kan veranderen, kan op zich een 
goed uitgangspunt zijn om leerlingen kennis te 
laten maken met bepaalde stof. Het feit dat die 
lesstof wordt aangeboden wil alleen nog niet 
zeggen dat dat ook is wat leerlingen leren. Zelfs 
als we de leerdoelen netjes toetsen en daaruit 
blijkt dat leerlingen de stof beheersen, wil 
dat nog niet zeggen dat dit is wat op de lange 
termijn is geleerd. Als we die lesstof beheersen 
het hoogste doel van onderwijs maken, leren 
we leerlingen misschien onbewust wel andere 
dingen, die helemaal niet zo wenselijk zijn.

“Wat ik leerde was afhankelijk zijn 
van het oordeel van de anderen 
en niet vertrouwen op mijn eigen 
gevoel”

Als ik zelf terugdenk aan mijn eigen schooltijd, 
dan was de lesstof eigenlijk bijzaak, een middel 
om te ontdekken waar je goed in bent en min-
der goed. Maar wat ik er ook leerde, wat 
achteraf gezien minder wenselijk was, is af-
hankelijk zijn van het oordeel van een ander en 
niet te vertrouwen op mijn eigen gevoel voor 
wat ‘goed’ is en ‘fout’. Ik leerde er onbewust 
ongelijkwaardigheid, dat een ander beter weet 
wat goed voor mij is dan ikzelf. Als ik gesprek-
ken heb over wat men, in het latere leven te-
rugdenkend, op school heeft geleerd, dan gaat 
het ook zelden over lesstof. Het gaat over een 
leraar die je vertrouwen gaf, over het overwin-
nen van iets dat je moeilijk vond, een hekel 
hebben aan een bepaald vak, omdat die leraar 
je zo’n slecht gevoel gaf… Gevoel is een niet te 
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onderschatten onderdeel van leren. 
     Natuurlijk leren gaat voor mij over al het 
leren waarvan niet van te voren bedacht is dat 
je het moet leren, maar datgene dat een leer-
ling er bewust of onbewust van heeft geleerd. 
Op een democratische school is meer ruimte 
om leerstof inderdaad als middel te zien en niet 
als doel, er is vertrouwen dat iedere leerling 
de grenzen opzoekt van dat wat hij kan en nog 
net niet kan. Die grenzen kunnen de leerlingen 
vinden op heel verschillende gebieden. Je kunt 
hierbij denken aan sociaal, cognitief en mo-
torisch. Soms gaan al die gebieden een beetje 
gelijk op, soms is er een tijdlang meer aandacht 
voor een specifiek gebied en andere gebieden 
wat minder, maar er wordt altijd volop geleerd.

Leren en de zone van 
naaste ontwikkeling
Wat belangrijk is bij leren is dat dit leren zich 
bevindt in de zone van naaste ontwikkelen1. Als 
je te ver over de grens zit van wat je net wel en 
net niet kan, dan kom je in de paniekzone. 
Leren mag moeilijk zijn en een beetje span-
nend, maar als het te moeilijk of te spannend 
is, kan er niet goed meer geleerd worden, of 
is dat wat geleerd wordt niet de stof maar de 
angst voor het leren van die stof of de setting 
waarin die stof geleerd wordt.

Ik als wiskundedocent
Als wiskundedocent op een democratische 
school begeleid ik leerlingen die examen willen 
doen op hun eigen niveau. Ze kiezen er zelf
1 Vygotsky, L.S. (1996). Cultuur en ontwikkeling. 
Amsterdam/Meppel: Boom

voor om zo’n examen te doen, dus ik hoef ze 
niet aan het werk te houden, maar ze kunnen 
bij mij terecht voor hulp bij planning, feedback 
op hun werk of inhoudelijke vragen. Soms ver-
wijs ik ze naar elkaar voor uitleg, waar zowel 
de leerling met de vraag als de leerling die 
het uit kan leggen veel baat bij kunnen heb-
ben. Naast de examenbegeleiding organiseer 
ik wiskundige denkactiviteiten. Leerlingen die 
dat leuk vinden, omdat ze cognitieve uitdagin-
gen zoeken sluiten hierbij aan. In een groepje 
gaan deze leerlingen aan de slag met bijvoor-
beeld oud-wiskundeolympiade-opgaven. Ik ben 
daarbij aanwezig om ze aan te moedigen als ze 
vastlopen en indien nodig hints te geven, om 
ze te wijzen op stappen die ik ze zie maken, 
om vragen te stellen over hun aanpak, ze aan 
te moedigen om aan de andere deelnemers uit 
te leggen hoe ze te werk gaan of uit te leggen 
waarom hun oplossing de goede oplossing is. 
Omdat er leerlingen vanuit heel verschillende 
achtergronden meedoen, brengen ze elkaar 
vaak op ideeën en leren ze veel van elkaar. Ik 
vind het altijd erg mooi om te zien hoe leerling-
en die zich bijvoorbeeld voorbereiden op een 
VWO wiskunde B examen en leerlingen die nog 
nooit in een wiskunde-methodeboek hebben 
gekeken samen aan eenzelfde probleem werken 
en daarin ook gelijkwaardige inbreng kunnen 
hebben. Ik zie zelfvertrouwen groeien als een 
leerling die nog weinig formele wiskundige 
technieken heeft geleerd een idee heeft waar 
een leerling die juist al veel van die technieken 
heeft geleerd niet aan had gedacht en als die 
laatste dan weer uit kan leggen waarom
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bepaalde technieken handig zijn om het pro-
bleem verder op te lossen en het daarom zinvol 
is om die technieken te oefenen. Ik geniet 
ervan om hier getuige van te zijn en met ogen-
schijnlijk kleine duwtjes een bijdrage te kunnen 
leveren aan de ontwikkeling van deze leerling-
en.
     Natuurlijk nemen niet alle leerlingen deel 
aan deze denkactiviteiten. De kracht ervan is 
dat deelname plaatsvindt op vrijwillige basis. 
Toch ben ik niet bang dat leerlingen die niet 
deelnemen leerachterstanden oplopen. Ik zie 
al onze leerlingen hun grenzen verkennen op 
allerlei gebieden en dus leren. Ze leren daar-
bij vooral zichzelf goed kennen, wat ze leuk 
vinden, waar ze goed in zijn en waar ze min-
der goed in zijn, waar ze graag beter in willen 
worden en hoe ze dat kunnen bereiken. Na-
tuurlijk leren ze.

Elisabet Meerbeek-
Zwetsloot is eigenaar van 
EMC Wiskunde, teamlid bij 
DOE040 en oprichter van 
DOE Business. 
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LOE K@TALENT
LOEK@TALENT wordt door ons al enkele jaren gecoördineerd door een activiteitenbegeleider en 
vrijwilligers van Stichting LOEK@YOU. Met dit talentprogramma richten wij ons op de intrinsieke 
motivatie, de motivatie die ontstaat uit een behoefte tot zelfontplooiing.

Techniek - IT- Creativiteit - Sport – Kunst - Toneel - Scheikunde/ natuurkunde - wereld oriëntatie - 
Koken - Zorg voor een ander - Multiculturele samenleving.

Bij Stichting LOEK@YOU kunnen kinderen weer kind zijn en meedoen is al een 
ontzettende stap voorwaarts!

De activiteitenbegeleider bepaald samen met de vrijwilligers en kinderen/jongeren uit de doelgroep 
het activiteitenaanbod per maand. Vaak wordt er gewerkt met maand thema’s. Daarnaast wordt 
aan de deelnemers gevraagd naar interesses, hier worden activiteiten op aangesloten. Er worden 
activiteiten georganiseerd voor kinderen en jongeren. 

Elke activiteit duurt ongeveer twee uur waarbij naast voldoende vrijwilligers altijd een profes-
sional van Stichting LOEK@YOU aanwezig is. Voor speciale activiteiten of workshops wordt soms 
een externe docent ingehuurd die de activiteit verzorgd.
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H o e z iet  mijn  toekomst 
eruit ?
In het hele artikel waar kind geschreven 
wordt kan ook de jongere of tiener gelezen 
worden

‘Gewoon’ voltijds naar school 
gaan, is voor sommige kin-
deren met autisme (tijdelijk) 
niet mogelijk. Bijvoorbeeld 
omdat zij op school snel over-
prikkeld/oververmoeid raken.

Mogelijkheden 
voor ‘thuiszit-
ters’
Wat als je kind niet naar 
school kan, maar wel wil en 
kan leren? In onderstaand 
voorbeeld richten we ons 
op de oudere doelgroep van 
Stichting LOEK@YOU. Bij de 
oudere kinderen kijken we 
meer naar mogelijkheden 
gericht op arbeid.
     Binnen Stichting LOEK@
YOU zijn er mogelijkheden 
om samen met ouders en het 
kind te kijken wat er op dit 
moment mogelijk is. Hierbij 
houden we rekening met wat 
het kind aankan en waar de 

talenten en behoeftes liggen. 
Wanneer er gekozen wordt 
voor een begeleidingstraject 
wordt er in overeenstem-
ming met alle betrokkenen 
een passend begeleidingsplan 
opgesteld. Voor de doel-
groep van Stichting LOEK@
YOU is het belangrijk dat er 
maatwerk geboden wordt. Dit 
kan op verschillende manieren 
vormgegeven worden. Som-
mige kinderen kunnen naar 
verloop van tijd door middel 
van een rustige opbouw weer 
deelnemen aan school. Voor 
andere kinderen is dit soms 
niet (of gedeeltelijk) haalbaar. 
Tijdens het traject wordt er 
dan gekeken wat wel mogelijk 
is.
     Een voorbeeld van zo’n 
situatie is onderstaande: een 
jongen van 15 jaar, vrijgesteld 
van leerplicht. Hij vindt voet-
bal interessant. Om ook 
sociale contacten vast te 
houden en verder te ontwik-
kelen, heeft hij zich aan-
gesloten bij een vereniging. 

Naast voetbal zwemt hij één 
keer per week met één van de 
vakspecialisten. Hierdoor blijft 
hij in beweging en heeft hij 
ook een bepaalde dag struc-
tuur, daarnaast komt hij met 
andere mensen in contact in 
de maatschappij.
     Eén van zijn andere inter-
esses is het produceren van 
muziek. Door deze interesse 
op te schrijven en samen met 
het kind een woordspin te 
maken, komen vragen naar 
voren als: Wat houdt het in? 
Welke vaardigheden heb je 
daarvoor nodig? Wat wil je 
produceren? Waar kun je 
terecht als je wilt produceren? 
Een volgende stap is samen 
met het kind bovenstaande 
vragen te beantwoorden. Als 
je samen op zoek gaat naar 
antwoorden, wordt het voor 
het kind ook vaak helder wat 
ervoor nodig is, wat de 
mogelijkheden zijn en of het 
haalbaar is. Een volgende stap 
is kijken naar het netwerk van 
de stichting om mogelijkheden 
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in beeld te brengen. Zijn daar 
personen die ervaring hebben 
met produceren of wellicht 
iemand kennen die produ-
ceert. Als dit onderzocht is, 
worden er vervolgens afsprak-
en gemaakt om dit verder te 
onderzoeken.
     Eén van zijn andere inter-
esses heeft hij ook samen met 
één van de vakspecialisten 
onderzocht. Deze interesse 
ligt bij het leger. Hiervoor zijn 
zij in gesprek gegaan met 
iemand die militair is om in 
beeld te brengen wat hier 
allemaal bij komt kijken. Ze 
hebben gekeken naar een 
mogelijke opleiding zonder dat 
je een startkwalificatie hebt. 
Hieruit bleek dat dit een 
mogelijkheid was vanaf 18

jaar echter moet je wel uit 
boeken kunnen leren. Hier-
door kwam de realisatie bij 
het kind dat dit niet voor hem 
is weggelegd. Vervolgens zijn 
de vakspecialisten gaan kijken 
wat wel haalbaar zou kunnen 
zijn en hieruit kwam de func-
tie beveiliger. Ze zijn samen 
met een thuisstudie aan de 
slag gegaan om deze interesse 
verder te ontdekken. Momen-
teel is hij aan het onderzoeken 
of hij ambulancemedewerker 
kan worden. Hij is samen met 
de vakspecialist op bezoek 
gegaan bij een ambulance-
medewerker en heeft deze 
allerlei vragen mogen stellen. 
Deze vragen hadden zij vooraf 
samen bedacht.
    Ook hierin zijn een aantal 

dingen nodig om uiteindelijk 
dit beroep uit te kunnen oe-
fenen. Zo is het bijvoorbeeld 
handig om een EHBO diploma 
te hebben en deze heeft hij 
ook behaald. Verder is een 
rijbewijs handig echter theorie 
moet je leren uit een boek, 
dit vindt hij lastig. Een van de 
vakspecialisten is hier creatief 
mee omgegaan. Zo zijn ze de 
onderdelen van het theorie-
boek wekelijks in de praktijk 
op gaan zoeken, waardoor hij 
al doende zijn theorie leert.
    Dit zijn een aantal voor-
beelden hoe een traject 
vormgegeven kan worden. 

61

Luuk Tilleman is vakspecial-
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pedagoog en centrumdocent 
bij Playing For Succes Eind-
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B urn-out b i j  k inderen
Hoewel er steeds meer aandacht is voor burn-
out, is er relatief weinig onderzoek gedaan 
naar burn-outs bij kinderen. Van cliënten hoor 
ik vaak dat zij stuiten op onbegrip; het zal 
wel onwil of aanstelleritis zijn. Terwijl juist het 
tegenovergestelde vaak het geval is. Ze hebben 
een te grote wil om ‘het goede’ te doen, ook al 
gaat dit ten koste van zichzelf.
     Moeite hebben met ‘nee’ zeggen, zich snel 
verantwoordelijk voelen, perfectionistisch zijn, 
zich onzeker voelen en veel piekeren vergroten 
het risico op een burn-out. Al dan niet in com-
binatie met externe factoren, zoals: scheiding, 
armoede of het overlijden van een dierbare. 
Uiteindelijk is daar het moment dat alle ener-
gie op is. Burn-out of opgebrand zijn, is een 
antwoord op te lang, te veel energie kwijtraken 
en niet (voldoende) kunnen opladen. Je bent 
zo ver over jouw grenzen gegaan, dat jouw 
lichaam ingrijpt en zegt; ‘ho, stop!!!!’.

64

Het is alweer even geleden, dat ik voor het 
eerst kennismaakte met de Stichting 
LOEK@YOU. Ik bracht een werkbezoek, als 
raadslid van Veldhoven en weet nog goed wat 
erg veel indruk op mij maakte: “kinderen met 
een burn-out!” Zij zijn op school uitgevallen, 
zitten thuis en zijn in een isolement geraakt. 
Van zelfvertrouwen is nog maar weinig sprake. 
Stichting LOEK@YOU vangt deze kinderen op, 
helpt hen te herstellen en ontdekken hoe zij 
kunnen leren op een manier die beter bij hen 
past.

Burn-out bij kinderen
In mijn praktijk Saudade ontmoet ik regel-
matig (jong)volwassenen die kampen met een 
burn-out. Het aantal jongvolwassenen dat zich 
bij mij meldt, is in een aantal jaren behoorlijk 
toegenomen. Nooit eerder had ik gehoord dat 
kinderen hetzelfde lot konden treffen!
     Het is een combinatie die je niet verwacht: 
een kind en een burn-out. De kindertijd hoort 
toch zorgeloos te zijn? Maar de realiteit is dat 
sommige kinderen zoveel druk ervaren, dat zij 
te maken krijgen met een ‘wel heel volwassen 
probleem’: de burn-out.
     De symptomen van een burn-out zijn bij 
kinderen precies hetzelfde als bij volwassen 
die zijn opgebrand. Zij kampen met chronisch 
gevoel van uitputting, hebben gebrek aan 
interesse en een verminderd zelfvertrouwen. 
Ze voelen zich lusteloos, onzeker en vaak ook 
angstig. Naar school gaan of huiswerk maken 
kan al teveel zijn.
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Hoewel er steeds meer aandacht is voor burn-
out, is er relatief weinig onderzoek gedaan 
naar burn-outs bij kinderen. Van cliënten hoor 
ik vaak dat zij stuiten op onbegrip; het zal 
wel onwil of aanstelleritis zijn. Terwijl juist het 
tegenovergestelde vaak het geval is. Ze hebben 
een te grote wil om ‘het goede’ te doen, ook al 
gaat dit ten koste van zichzelf.
     Moeite hebben met ‘nee’ zeggen, zich snel 
verantwoordelijk voelen, perfectionistisch zijn, 
zich onzeker voelen en veel piekeren vergroten 
het risico op een burn-out. Al dan niet in com-
binatie met externe factoren, zoals: scheiding, 
armoede of het overlijden van een dierbare. 
Uiteindelijk is daar het moment dat alle ener-
gie op is. Burn-out of opgebrand zijn, is een 
antwoord op te lang, te veel energie kwijtraken 
en niet (voldoende) kunnen opladen. Je bent 
zo ver over jouw grenzen gegaan, dat jouw 
lichaam ingrijpt en zegt; ‘ho, stop!!!!’.

Prestatiemaatschappij
We leven in een maatschappij, waarin presteren 
een centrale plek heeft ingenomen. Dit geldt 
voor kinderen net zo. Op school worden hoge 
eisen gesteld, al vroeg met huiswerk begonnen 
en veelvuldig getest. Na schooltijd zijn er nog 
allerlei activiteiten; sporten, muziekles, en-
zovoort. Ook hier staat presteren centraal.
     En dan hebben we nog de digitalisering, 
waardoor informatiestromen sneller gaan dan 
voorheen. Scholen hebben steeds vaker elek-
tronische leeromgevingen, waarbij kinderen 
meer prikkels binnenkrijgen. Daarbij zorgt de 
Sociale Media voor een eenzijdige, continue 
stroom aan succesverhalen. Kinderen worden 

gevoed met vaak onrealistische verhalen. De 
kans is groot dat zij zichzelf hiermee vergelijken 
en gaan streven naar hetzelfde willen bereiken. 
Dit kan leiden tot frustraties en stress. Het niet 
bereiken van de hoge verwachtingen die zij van 
zichzelf hebben, zorgt voor weinig zelfvertrou-
wen en een laag zelfbeeld. Het leven in deze 
maatschappij is ook voor kinderen snel, inten-
sief, met maar weinig rustpauzes.
     Bovenstaande is een verontrustende ontwik-
keling, welke mijns inziens zeker teruggedron-
gen kan worden. Dat doen we door burn-out 
bij kinderen eerder te signaleren, erkennen en 
er serieus aandacht aan te geven. Het goede 
nieuws is dat kinderen met een burn-out sneller 
lijken te herstellen, mits erkend en goed be-
geleid. Dit heeft waarschijnlijk te maken het 
grotere herstelvermogen van kinderen.

Stichting LOEK@YOU - van 
burn-out naar herstel
Sticthing LOEK@YOU vangt kinderen op die 
burn-out zijn geraakt. De stichting leert ze ont-
dekken wat beter bij hen past en vertrouwen 
op hun eigen kracht. Het laat zich al raden. Het 
herstellen van een burn-out verloopt bij kin-
deren hetzelfde als bij (jong)volwassenen: het 
begint met lijfelijk herstel.

Rust, reinheid en regelmaat
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Aan de basis van herstel ligt dat een kind zich 
lichamelijk sterk en uitgerust kan voelen.
Stichting LOEK@YOU doet dit door een prikkel-
arme omgeving aan te bieden en rust en bewe-
ging af te wisselen. Zij leren kinderen structuur 
aan te brengen in de dag: rust, reinheid en 
regelmaat. Voldoende slapen en bewegen. En 
ruimte voor ontspanning en genieten, zonder 
dat er een prestatie wordt verwacht.

Goed is goed genoeg

Het is belangrijk om een goede afwisseling te 
hebben tussen schoolwerk, hobby’s, sociale 
media en even helemaal niks doen. Dat is niet 
makkelijk. Het gaat erom dat een kind de ba-
lans leert vinden tussen verplichtingen, gezel-
ligheid en rust.

Van fouten maken leer je, het 
is oké om nog niet alles te 

weten

Wanneer een kind wat tot rust komt, zal er 
ruimte ontstaan om te ontdekken waar de 
burn-out een antwoord op is: waar komt de 
stress vandaan en hoe kan hij of zij er an-
ders mee omgaan? Stichting LOEK@YOU leert 
kinderen om op een effectievere en rustigere 
manier om te gaan met stressvolle periodes 
en niet zozeer om drukte te ontzien, omdat dit 
vaak niet helemaal mogelijk is.

Het is oké, zoals je bent

Wat een kind nodig heeft om stress te vermin-
deren verschilt: wat voor het ene kind werkt 
hoeft niet voor het andere kind te werken. Dit 
is een belangrijk uitgangspunt van Stichting 
LOEK@YOU: elk kind ontwikkelt zich op zijn of 
haar eigen manier. Het gaat erom dat kinderen 
leren hun eigen behoeften en signalen van 
stress te herkennen. Om zo hun eigen grenzen 
aan te geven en keuzes te maken die beter bij 
henzelf passen.

Karen Gielis is Gestalt-therapeut en -coach en 
raadslid bij Veldhoven Samen Anders

Psychotherapie-praktijk Saudade
voor (jong)volwassenen

Bij (seksueel) trauma, burn-out, som-
berheid, angst, verdriet, boosheid, niet 
lekker in je vel voelen, relaties, werk, 
etc. 

Heuvelstraat 9, 5502 AA, Veldhoven
(0031)615672457

www.saudade-begeleiding.nl
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Kinderen zijn net mensen. Net 
zoals volwassenen iets oppik-
ken uit elke situatie waarin 
we terecht komen, zo doen 
kinderen dat ook. Leren is een 
menselijke eigenschap. Juist 
kinderen hebben (nog) een 
natuurlijke neiging tot leren. 
Soms wordt daar de term ‘in-
trinsiek’ voor gebruikt, wat 
dan zoveel betekent als: van 
binnenuit. Kinderen zijn van 
nature nieuwsgierig. Hun 
leven is een voortdurende 
ontdekkingstocht. Zo leren ze 
gaandeweg.
     Door kinderen in staat te 
stellen zich te ontwikkelen 
door van nature te leren, 
worden uiteenlopende vormen
van intelligentie aangesprok-
en. Voor sommige kinderen 
werkt het om het opdoen van 
kennis te koppelen aan 

beweging, of muziek of ritme. 
Daarvoor is ruimte, als kin-
deren zich niet ‘schools’ 
allemaal op dezelfde wijze stof 
dienen eigen te maken. Een 
school die kinderen weer terug 
zag na een periode ‘onderwijs 
op afstand’ in de corona-
periode was verbaasd te zien 
hoe kinderen die periode had-
den gebruikt hun eigen leer-
stijlen toe te passen. Voor 
deze school was dat een 
stimulans daar ook binnen 
het onderwijs meer op aan te 
sluiten.
     Natuurlijk leren betekent 
ook dat kinderen in staat 
worden gesteld in hun eigen 
tempo te leren. Misschien zal 
het ene kind sneller talen ler-
en dan een ander. De tijd die 
nodig is om stappen te mak-
en, verschilt ook per kind per 

leergebied. In klassikaal on-
derwijs is een kind al snel een 
uitzondering als het meer tijd 
nodig heeft, of sneller leert 
dan anderen. Als we ordenen 
vanuit de leraar, maakt het 
klassenmanagement ‘moei-
lijk’, als kinderen op hun eigen 
manier leren.
     Misschien wel de mooiste 
kant van natuurlijk leren is 
dat er iets in beweging komt 
als de leerling zelf initiatief 
neemt. Dat te ervaren, stimu-
leert om weer volgende stap-
pen te zetten. Initiatieven 
nemen komt voort uit die 
natuurlijke neiging die we 
eerder noemden. Kinderen 
gaan op pad en zetten stap-
pen, als ze vertrouwen krijg-
en, als ze merken dat ze mo-
gen vallen en opstaan. Voor 
volwassenen is het genieten 
dat te mogen begeleiden. Met 
hun enthousiasme en vinding-
rijkheid doen kinderen ontdek-
kingen die de ‘professionals’ 
versteld doen staan.
     Als we ruimte willen bieden 
voor van nature ontdekken en 
leren, blijkt het gewone on-
derwijs nogal eens beperkend. 
De klas met bankjes, soms 
nog rij aan rij.  Het rooster, 
met voorgeschreven tijds-
blokken voor vakken. Het is 
allemaal bedacht ten behoeve 
van de leraar, niet voor het 
kind. We hebben het klassi-
kale onderwijs niet voor niks 
te danken aan de Industriële 
Revolutie.
     Een deel van de kinderen 
gedijd best goed in het 

6 8

L ere n op  e igen kracht,  dat 
v erd ient  elk  k ind

©Joy Mennings

68



regulier onderwijs. Laten 
we daar eerlijk over zijn. Ze 
hebben baat bij de expliciete 
structuur. Wellicht passen ze 
ook in het gemiddelde tempo 
over de reeks van de kern-
vakken. Steeds meer wordt 
bespreekbaar dat voor een 
deel van de kinderen het tra-
ditionele onderwijs niet geheel 
aansluit, of zelfs knelt. Een 
onnodige beperking. Waarom 
zou voor iedereen zaligmak-
end zijn te leren in een klas 
met bankjes, en met een 
rooster dat bepaalt dat je elke 
ochtend tussen 9:00 en 10:00 
rekent, en daarna met taal 
aan de slag gaat?
     Om ruimte te bieden aan 
natuurlijk leren wreekt zich 
bovendien dat de taak van 
scholen in de begeleiding van 
de ontwikkeling van kinderen 
afgebakend is. Scholen onder-
steunen het leren, niet de 
bredere menselijke, mentale 
of sociale ontwikkeling van 
kinderen. Sommige kinderen 
hebben baat bij aanvullende 
ondersteuning, of bij begeleid-
ing thuis en rond hun ontwik-
keling, en kunnen daarmee 
ook in het onderwijs stappen 
vooruit zetten.
     Stichting LOEK@YOU staat
voor Leren op Eigen Kracht.

Stichting LOEK@YOU beli-
chaamt natuurlijk leren. Als 
we in de begeleiding van kin-
deren uitgaan van hun talent-
en en mogelijkheden, kun-
nen kinderen (weer) zichzelf 
kunnen zijn, en gaan ze leren 
op een natuurlijke manier. Een 
voorwaarde voor natuurlijk 
leren, is dat de leerlingen de 
ruimte ervaren om hun intrin-
siek motivatie te laten sprek-
en. Een krachtige leeromge-
ving is onmisbaar. Kinderen 
moeten de ruimte hebben om 
vallen en op te staan. Tege-
lijk is belangrijk dat ze daar-
bij worden begeleid op een 
manier die eraan bijdraagt dat 
ze gaandeweg hun inzicht en 
vaardigheden uitbreiden, en 
niet onnodig vaak hun neus 
stoten. Zo dragen de volwas-
senen rond het kind bij aan 
zelfontplooiing.
     Stichting LOEK@YOU 
ondersteunt ook ouders en 
betrokken (professionele) be-
geleiders bij de zoektocht naar 
begeleiding, zorg en onderwijs 
op maat, zorg en onderwijs 
voor een kind. Het is fantas-
tisch dat zoveel kinderen en 
hun ouders uit Veldhoven en 
omgeving in de afgelopen jar-
en hebben kunnen geniet-
en van de mogelijkheden die 

Stichting LOEK@YOU biedt. 
Het vijfjarige jubileum van 
Stichting LOEK@YOU is een 
moment om stil te staan bij 
de inzet van de vele mensen 
die dat - vaak belangeloos - 
mogelijk heeft gemaakt. Dank 
aan al die vrijwilligers en pro-
fessionals!
     Een deel van de waar-
dering voor de onvermoei-
bare inspanningen van de 
mensen die Stichting 
LOEK@YOU mogelijk maken,
mag eruit bestaan dat de 
waarde van Stichting 
LOEK@YOU verder reikt dan 
Veldhoven en omgeving. Het 
Nederlandse onderwijs en 
de Nederlandse samenleving 
hebben plekken als Stichting 
LOEK@YOU nodig. Om nieuwe 
kansen te bieden aan de kin-
deren waarop het reguliere 
onderwijs onvoldoende moge-
lijkheden voor biedt. En als 
proeftuin om te laten zien hoe 
het kàn, hoe alle kinderen 
talenten hebben en kansen 
verdienen.

6 9

Peter Hulsen is ambassadeur 
van Stichting LOEK@YOU en 
werkt als managing consultant 
jeugd bij BMC
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Stichting LOEK@YOU is een prachtige organi-
satie waarbij de vakspecialisten hun best doen 
om te zorgen dat iedereen aan bod komt, dat 
iedereen gezien wordt. Dat jongeren die geen 
doel meer hebben weer op weg worden gehol-
pen en weer graag mee willen doen.
     Wij als Get Praut hebben een mooi samen-
werkingsverband met Stichting LOEK@YOU. 
Get Praut is een dagbesteding op ICT gebied in 
Westerhoven waar jongvolwassen met autisme 
nuttig en creatief bezig kunnen zijn, ook sociaal 
een stukje leren. Samenwerken. Zich moeten 
uiten, vragen stellen.
     Bij Get Praut werken jongvolwassenen met 
autisme aan het bouwen van websites en het 
maken van flyers. Ook leren er nog jongeren 
het werk. Uiteraard moet er eerst geleerd 
worden en de dingen worden voorgedaan, voor 
ze het onder de knie hebben. Allemaal in hun 
eigen tempo en wat ze zelf graag willen, zo ont-
staan er bijzonder mooie websites als ook flyers 
en vlaggen en noem maar op. Alles kunnen we 
maken en leveren, zo hebben we voor Stichting 
LOEK@YOU ook de website gebouwd en onder-
houden we deze voor hen en met we bedoelen 
we onze jongeren. Maar ook de deurmatten en

deur bordjes komen van Get Praut. We maken 
deze voor Stichting LOEK@YOU in de huisstijl 
van hen.
     Onze jongvolwassenen groeien in het doen 
wat ze leuk vinden en waar ze steeds beter in 
worden. Het helpt bij het opbouwen van het 
zelfvertrouwen na vaak negatieve teleurstel-
lende ervaringen. Jongvolwassenen die net als 
bij Stichting LOEK@YOU, waar nog echte jeugd 
komt, uitgevallen zijn in het reguliere onderwijs 
of werk. Ze willen zich toch graag nuttig maken 
en voelen en ook eens een compliment krijgen 
maar zeker ook om de structuur in de dag aan 
te brengen. Weer zich onder anderen te be-
geven, dat kost in het begin heel veel kruim 
maar als ze worden begeleid, gaat dat beetje 
bij beetje beter en vinden ze ook daar hun weg 
in.
     Het is prachtig dat er zulke bedrijven be-
staan. We zijn nog steeds elke dag trots op wat 
we voor elkaar boksen! Want soms moeten we 
ook knokken voor onze jongeren om ze een 
mooie plek te bieden!
     Keep up the good work, dan doen wij dat 
ook!
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Lynn maakte bij Stichting LOEK@YOU altijd 
prachtige knutselwerkjes. Ze stonden mooi 
tentoongesteld in een kastje op onze lo-
catie. Inmiddels is Lynn gestopt bij Stichting 
LOEK@YOU en zijn haar werkjes ook niet 
meer te koop op de locatie. 

Mocht je toch interesse hebben, dan kun je 
mailen naar: lynnarts@kpnmail.nl

7 1

Ku n st werken van lynn
©Joy Mennings
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De  Ouderkamer
LOEK@US organiseert maandelijks een ouder-
kamer waarbij alle ouders van de doelgroep 
(uitvallers in het onderwijs of kinderen/jon-
geren die onderwijs heel moeilijk vinden) wel-
kom zijn. Op deze momenten staat de koffie en 
thee klaar en is er minimaal één professional en 
een vrijwilliger die er zijn voor een luisterend 
oor en om vragen te beantwoorden. Daarnaast 
is er de ruimte om onder andere gesprekken te 
voeren met lotgenoten. Vaak wordt er ook een 
bepaald thema aangehaald om een creatieve 
manier. Dit gebeurt alleen als daar de ruimte 
voor is. Het allerbelangrijkste is dat ouders zich 
gehoord en gezien voelen.
     Tijdens één van deze bijeenkomsten is er 
een interview bij de ouders afgenomen door 
student Nadine. Hierin zijn een aantal vragen 
gesteld om de kijk van deze betrokken ouders 
over Stichting LOEK@YOU in beeld te krijgen.
     Allereerst is de vraag gesteld hoe de ouders 
Stichting LOEK@YOU eigenlijk hebben leren 
kennen en wat de ervaringen zijn tot nu toe. 
Sommige ouders zijn al sinds het begin van de 
stichting, zo’n 5 jaar geleden, met Stichting 
LOEK@YOU in aanraking gekomen. Hoe ze met 
de stichting in aanraking zijn gekomen heeft 
verschillende redenen. De ene ouder heeft de 
stichtinggezien in het Veldhovens Weekblad en 
andere ouders tijdens de Feel Good Market in 
Eindhoven. Daar hebben we gestaan met een 
standje om informatie uit te delen aan ouders. 
Ook hebben sommige ouders ons leren kennen 
door de Facebookgroep: LOEK@US voor ouders 
van “dreigende” thuiszitters. Of ouders werden 
door een school doorverwezen naar de stich-

ting. Sommige ouders leerden Stichting 
LOEK@YOU kennen door hun kind eenmalig en 
laagdrempelig deel te laten nemen aan één van 
de projecten bijvoorbeeld: “LOEK@SUMMER”. 
Tijdens dit project worden er prikkelarme activi-
teiten georganiseerd voor kinderen die wat ex-
tra aandacht nodig hebben. Dit eerste contact 
zorgde voor een prettige eerste kennismaking 
en sommige ouders zijn vanuit hier gaan be-
kijken wat er nog meer mogelijk was voor be-
geleiding van hun kind.
     Vanuit projecten en begeleidingen kwam al 
soms de werkwijze van Stichting LOEK@YOU in 
beeld. Deze werkwijze is: ‘’Natuurlijk Leren’’. 
De ouders zelf denken bij “Natuurlijk Leren” 
vaak aan: ontdekken, al doende leren, keuzes 
maken en inzichten verwerven. Dit zijn allemaal 
termen die horen bij ‘’Natuurlijk Leren’’. Ver-
der staan de drie basisbehoeften centraal, die 
voor intrinsieke motivatie bij de kinderen zorgt. 
Deze basisbehoeften zijn Relatie, Competentie 
en Autonomie. Hierin richt de relatie zich op 
verbinding maken en in contact zijn met elkaar. 
Competentie richt zich op het aansluiten bij het 
niveau van het kind en hierbij rekening hou-
dend van wat een kind aan kan. Maar, het kan 
er ook voor zorgen dat het uitdagend genoeg 
is. Autonomie richt zich op welke manier een 
kind iets wil en de mate van zelfstandigheid die 
het kind beschikt.
     Om ons beter in ouders te kunnen ver-
plaatsen en hier zelf ook iets van te kunnen le-
ren, is de vraag gesteld: “In hoeverre is MOET-
EN een drempel voor uw kind en wat kunnen 
we daaraan doen?” Nagenoeg alle kinderen die 

In onderstaand interview kan in plaats van ouders ook opvoeders 
gelezen worden en in plaats van kinderen ook tieners gelezen 
worden.
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bij onze stichting betrokken zijn hebben met 
het MOETEN moeite. Soms kan het zelfs zover 
gaan, dat een stimulatie al aan kan voelen als 
druk of een verplichting, vertellen sommige 
ouders. Wanneer ouders kijken naar hun ei-
gen thuissituatie en de manier waarop zij hun 
opvoeding vormgeven, vertellen ze dat ze 
duidelijkheid en structuur bieden, door open te 
communiceren met hun kinderen. Dit houdt in 
dat ze consequenties inzichtelijk maken voor 
hun kinderen van de gemaakte keuzes.
     Het volgende thema waar ouders over 
bevraagd werden ging over de talenten van de 
kinderen en hoe je ze stimuleert om nieuwe 
talenten te leren. De ouders geven aan dat ze
veel talenten zien bij hun kinderen en dat de 
kinderen deze talenten zelf soms nog niet ont-
dekt hebben. Ze geven aan dat het geen zin 
heeft om ze hierin te “pushen”, want dan komt 
het gevoel van “iets MOETEN” weer naar boven. 
De kinderen willen alleen leren wat zij op dat 
moment willen. Vandaar dat een “volgende 
begeleidingsstijl,” ook zo goed aansluit bij de 
doelgroep van Stichting LOEK@YOU. Kinderen 
willen graag het gevoel hebben van zelf con-
trole over de keuzes die gemaakt worden. Hier-
in kunnen ze lichtelijk gestuurd worden door 
kaders die aangegeven worden maar waarin 
ze zelf een keuze mogen maken. Soms zit er 
ook een angst in hen, dat nieuwe dingen niet 
zouden lukken. Daarom is het geven van ruimte 
hierin essentieel.
     De laatste vragen die aan ouders zijn 
gesteld gaan wat verdiepend in op de begelei-
ding van een kind en wat daarin belangrijk is. 
Ouders kennen het kind meestal stukken beter 
dan buitenstaanders en daarom is het belang-
rijk om ouders mee te nemen in het proces. 
Zo is gevraagd wat ouders zelf verstaan onder 
structuur tijdens de begeleiding. Hierop wordt 
gereageerd door ouders dat structuur voor 
kinderen niet aan moet voelen als “MOETEN.” 
Ze geven aan dat duidelijkheid en voorspel-
baarheid meer rust zullen geven. Hieruit blijkt 
dat woordkeuze en de manier waarop je dingen 
brengt naar kinderen ook meespeelt hoe iets 
opgepakt wordt. Als laatste is er gevraagd wat 
er nog belangrijk is in de omgang met het kind. 
Ouders geven aan dat zolang de basisbehoef-
ten aanwezig zijn en elk kind zich veilig voelt, 
ze ontdekkend kunnen leren. Elk kind wil zich 
gehoord en gezien voelen, beweeg mee met het 
kind en sta naast het kind.
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De meeste medewerkers in de sociale sector zullen, net als ik, in hun opleiding de theorie van 
Abraham Maslow uit 1943 zijn tegengekomen. Die theorie wordt dan uitgelegd aan de hand van 
een piramide die stelt dat de menselijke behoeften in een specifieke volgorde moeten worden 
vervuld. Tegenwoordig zijn er ook veel ludieke versies te vinden zoals deze van Omdenken, met 
weer nieuwe ‘behoeften’ toegevoegd. Maslow heeft zelf echter nooit deze piramide gemaakt! Ster-
ker nog, de vorm van de piramide is bedacht door een management adviseur (!) die de theorie 
toepaste op de werkplek (Bridgman, Cummings & Ballard, 2019). De piramide is daarna een eigen 
leven gaan leiden en is zo in allerlei studieboeken beland.

“Maslow heeft zelf nooit een pira-
mide gemaakt bij zijn theorie”

De logische vraag die dan opkomt is: hoe heeft 
Maslow zijn motivatietheorie dan wel bedoeld? 
Het antwoord is recent verschenen in een boek 
dat in 2020 is gepubliceerd: Transcend: The 
New Science of Self-Actualization, geschreven 
door Scott Barry Kaufman. Hij heeft in zijn 
onderzoek zowel artikelen van Maslow, als al 
zijn aantekeningen gelezen, en komt daarmee 
tot de conclusie dat de theorie tegenwoordig 
geen recht wordt gedaan in boeken over 

psychologie en management. De theorie wordt 
vaak kort door de bocht beschreven, waardoor
de indruk wordt gewekt (of soms letterlijk 
wordt geschreven) dat bepaalde behoeften niet 
vervuld kunnen worden als andere behoeften 
nog onvervuld zijn. Zo zou iemand die een ge-
brek aan voeding heeft geen behoefte hebben
aan, bijvoorbeeld, sociaal contact! Dat is een 
treurige boodschap voor mensen die in ar-
moede opgroeien en zich volgens deze boeken 
dus alléén op voeding en onderdak kunnen 
richten.
     Goed nieuws dus: de theorie is veel uitge-
breider en genuanceerder dan dat. Ten eerste 
kunnen behoeften elkaar beïnvloeden en kan er 
ook aan ‘hogere’ behoeften worden gewerkt als 
nog niet volledig is voldaan aan de ‘lagere’. Ten 
tweede kunnen de basisbehoeften niet volledig 
los van elkaar worden gezien: deze behoeften
laten zien dat zij samen een stevige basis kun-
nen vormen om meer aan te kunnen bij het 
proces van zelfverwerkelijking. In het totale 
geheel is de integratie van al deze behoeften 
nodig, met het uiteindelijke doel transcendentie 
(hierover later meer). Kaufman stelt vast dat er 
een nieuwe metafoor moet komen om de theo-
rie meer tot recht te laten komen en ontwerpt 
de zeilboot:

“Het leven is geen rechttoe rechtaan pad: het is 
een onvoorspelbare oceaan vol mogelijkheden. 
Dan heb je niets aan een starre piramide; je 
hebt een zeilboot nodig.”

Gebaseerd op het schema van Omdenken

De  hiërarchie  van 
mas low zoals  hi j  d ie 
echt  bedoeld heef t 
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De zeilboot bestaat uit een basis van houten 
planken, deze zorgen ervoor dat je blijft drij-
ven. Deze basis bestaat uit veiligheid, verbin-
ding en zelfvertrouwen, en bieden samen 
zekerheid. Als je schade aan je boot hebt (er is 
sprake van deprivatie op het gebied van deze 
basisbehoeften), heb je dus je aandacht nodig 
bij het herstellen hiervan. Hoe groter en ste-
viger je boot, hoe beter je bestand bent tegen 
grote golven en onverwachte tegenslagen. Je 
zeil heb je vervolgens nodig om richting te kun-
nen bepalen, en gebruik je wanneer het veilig 
voelt om jezelf te laten zien: je kunt exploreren 
en op zoek gaan naar wat jou in beweging zet. 
Wanneer je je niet meer veilig voelt of het is 
tussentijds nodig om iets aan je basis te her-
stellen, kun je je zeil tijdelijk weer sluiten. Je 
zeil bestaat uit exploratie, liefde en een levens-
doel, wat samen maakt dat je kunt groeien.
     In gunstige omstandigheden zorgen de 
behoeften van zekerheid voor meer en meer 
zekerheid om op te bouwen. In ongunstige om-
standigheden leiden deze juist tot grote onze-
kerheid en instabiliteit, waardoor je vast kunt 
raken in een patroon van zelfverdediging en 
niet toekomt aan al het moois dat om je heen 
te zien is.
    

Kaufmans hiërarchie uit Transcend (2020). Illustratie van Andy Ogden. Vertalig door Esmée Corbeij

De behoeften van groei dragen op een interac-
tieve manier bij aan zelfverwerkelijking. Wan-
neer dit goed lukt, geeft het bezig zijn met deze 
behoeften een bevredigend effect en ervaar je 
meer harmonie in jezelf, een betere gezondheid 
en uiteindelijk transcendentie. Wanneer het niet 
goed met je gaat, blijf je je richten op de basis 
en is groei niet mogelijk (je bent bezig met 
‘overleven’ in plaats van ‘leven’).

“Wanneer al deze behoeften geïn-
tegreerd raken in een interactief 
proces, kan transcedentie plaats-
vinden”

Iemand die langdurig en intensief met het 
proces van zelfverwerkelijking bezig is geweest, 
kan transcendentie gaan ervaren. Dit is een 
ervaring van het hoogste niveau van harmonie 
met jezelf en de wereld. Het is een perspectief 
waarin je je hele zelf als het ware vanuit een 
hoger standpunt kunt bekijken met acceptatie, 
wijsheid en een gevoel van verbondenheid met 
de rest van de mensheid.  
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Een kind of jongere komt dan haast stil te 
staan in de ontwikkeling: exploreren (leren) 
geeft ontzettend veel spanning, en alle aan-
dacht gaat naar het gebrek aan veiligheid. Als 
de omgeving ing dit niet op tijd ziet, kan een 
kind of jongere als gevolg hiervan uitvallen en 
thuis komen te zitten (met alle gevolgen op het 
zelfvertrouwen van dien). 
     Zo hebben de kinderen en jongeren die bij 
Stichting LOEK@YOU binnenkomen in de eerste 
fasen van de begeleiding iemand nodig die hen 
helpt deze basis van vertrouwen en zekerheid 
te herstellen en verstevigen. We doen dit door 
samen laagdrempelige activiteiten te onder-
nemen (bijvoorbeeld een spelletje spelen), aan 
te sluiten bij de beleving van de ander en te 
volgen waar hij/zij is in de ontwikkeling (geen 
starre doelen, maar aansluiten bij wat er nú is).  
     Leren lukt pas weer wanneer er ruimte komt 
voor groei. Het heeft dus geen zin om meteen 
met doelen aan de slag te gaan die inhoudelijk 
op leerstof gericht zijn, maar vaardigheden 
oefenen die later daarbij van pas kunnen 
komen is soms wel mogelijk. Op deze manier 
kunnen kinderen en jongeren bij ons op een 
natuurlijke manier hun weg weer terugvinden 
naar de maatschappij; we verstevigen eerst de 
basis en openen dan samen de zeilen, op weg 
naar een volgende uitdaging.

Maslow werd vaak verweten dat zijn theorie 
individualistisch en cultureel bepaald zou zijn. 
Hij beschrijft juist dat de manier waarin aan de 
behoeften kan worden gewerkt zeer verschil-
lend kan zijn per cultuur, en dat van betekenis 
zijn voor anderen een wezenlijk onderdeel is 
van het proces tot zelfverwerkelijking en trans-
cendentie.   

“In de eerste fasen van de bege-
leiding gaan we samen de basis 
verstevigen, zodat er uiteindelijk 
weer ruimte is voor groei”

Een groei- of ontwikkelingsproces verloopt na-
tuurlijk niet in een vloeiende lijn, net zoals een 
boot niet constant dezelfde koers kan varen. Als 
de wind draait, of er is storm op komst, zal de 
schipper actie moeten ondernemen om schade 
te voorkomen.  
     Iemand die verkeerd begrepen wordt door 
de omgeving zal zich op den duur steeds on-
veiliger voelen, het gevoel krijgen niets goed te 
kunnen doen en zal uiteindelijk geen verbinding 
meer aan durven te gaan. Soms verliest die-
gene zelfs de verbinding met zichzelf, omdat 
anderen hem vertellen hoe hij zich moet voelen 
of gedragen en hij dus leert dat hij zichzelf niet 
kan vertrouwen. Als iemand geen zekerheid 
ervaart, en er bijna niet te spreken is over een 
basis – laat staan een stevige – dan is er hele-
maal geen ruimte meer voor groei. 

Esmée Corbeij is vakspecialist 
bij Stichting LOEK@YOU. Ze heeft 
ervaringen opgedaan bij Spirare 
en een Omnioklas als IBer.
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Wanneer zijn we gestopt met spelen 
Zijn we het leven zo serieus gaan nemen 
Gevaar zien, gevaar ontwijken 
Terwijl beekjes en bergen op ons wachten 
Serieus lopend door de straten 
Nadenkend, bezorgd 
Stel je voor dat we gaan spelen 
Onbevangen lachen, gieren, brullen 
Zonder gêne huppelen 
Op welke leeftijd stoppen we?

Gaan we van buiten naar binnen kijken, 
Naar onszelf 
In ieder van ons
Zit nog steeds een kind 
Een kind dat gezien wil worden 
Contact wil maken 
Wil spelen
We kunnen hem
We kunnen haar 
Aan de hand nemen
Zij kunnen ons weer leren 
Wat verheugen is 
Wat zorgeloos is
In mij zit een klein kind
Ze is warm, lief en bijzonder 
Ze leert mij weer
Wat leven is
Stilstaan bij een zonnestraal
Een lieveheersbeestje helpen oversteken, 
Dansen
Mezelf mooi vinden
Dat leert zij mij
In jou zit ook een kleine
Zullen we samen spelen? 

Uit Mijn Ochtendpen,
Marsha Pinedo is oprichtster van Stichting 
Villa Pinedo

Z u llen we 
samen spelen?
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De  onderwijsc onsulent: 
ee n  onafhankelijke 
o n d e rsteuning
Voor wie is de consulent 
gewenst en beschikbaar?
Gelukkig gaat het op school goed met de 
meeste kinderen en jongeren. Ze hebben een 
tamelijk onbezorgde schooltijd met zo nu een 
dan een hobbeltje of hobbel. Elk kind heeft wel 
eens een mindere dag of een tegenvaller en 
heeft keuzestress bij het zoeken van een profiel 
en/of een nieuwe school. Met vallen en opstaan 
word je groot en van fouten leer je meer dan 
van successen.
     Cultureel gezien is het omgaan met 
teleurstellingen of tegenvallers overigens wel in 
beweging. We hebben de neiging om kinderen 
te beschermen en te “pamperen” terwijl losla-
ten zo belangrijk is. In De Luizenmoeder is dit 
prachtig in beeld gebracht en daar is ook de 
term curling-ouders ontstaan. Dit even terzij-
de…
     Bij een deel van de kinderen gaat hun 
ontwikkeling niet vanzelf en soepel. Dat kan te 
maken hebben met eigenschappen en ontwik-
kelproblematiek (al dan niet diagnostisch vast-
gesteld) van een kind maar ook met de sociale 

context waarin een kind opgroeit. Het maakt 
nogal wat uit of je bij de grote middengroep 
hoort of juist net een beetje anders bent.
     Misschien kun je niet goed leren of ben je 
juist bovenmatig slim. Gedragsmatig zitten 
we allemaal anders in elkaar. De een is lief en 
meegaand, de andere kritisch en opstandig van 
nature. Ben je op jezelf gericht of een groeps-
dier, ben je een sportfanaat of een dromer, heb 
je een sterke eigen mening of ben je groeps-
gevoelig? Sommige eigenschappen zijn best 
lastig om in een leerstofjaarklassensysteem 
te kunnen functioneren, denk maar eens aan 
bijvoorbeeld ADHD, ADD, vele vormen van 
autisme, maar ook angsten of buitensporige 
ambities kunnen het schoolleven zwaar maken. 
En ga zo maar door. Er zijn wanden vol boeken 
over geschreven!
     Dan de omgeving. Het maakt nogal wat uit 
of je geboren bent in een villawijk in het Gooi of 
een “prachtwijk” in de stad. Spreek je van kinds 
af aan Nederlands of moet je de weg zoeken in 
een nieuwe omgeving met een nieuwe taal
of meerdere talen? De hectiek van de stad en 
de rust van het platteland kunnen ook ver-
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schillende effecten op de ontwikkeling hebben. 
Het opleidingsniveau van je ouders heeft inv-
loed, de ruimte in en om je huis bepaalt mede 
je mogelijkheden. Woon je in een rustige har-
monische gezinssituatie of heb je juist te 
maken met heel negatieve factoren als een 
vechtscheiding, een crimineel milieu, mishan-
deling en/of misbruik, enzovoort?
     Tenslotte nog een aspect in dit alles-
behalve complete beeld van mogelijke proble-
men op school: kinderen en jongeren worden 
veel zwaarder dan vroeger belast door de di-
gitale wereld waarin we leven. Vanaf zeer 
jonge leeftijd krijgen ze veel meer prikkels 
via alle schermen en apparaten. Daarnaast 
zijn de sociale media bijzonder veeleisend en 
riskant. Je moet “erbij horen”, alles moet leuk 
en mooi zijn, anderen hebben altijd succes en 
geluk, enz. Je kunt je al heel snel mislukt, lelijk 
of dom voelen omdat je niet aan die normen 
voldoet. En dan zijn er de talloze bedreigingen 
door anderen die op wat voor manier dan ook 
proberen misbruik te maken van onbevangen, 
onervaren en vooral kwetsbare kinderen en 
jongeren.
     Om allerlei redenen gaat het zoals gezegd 
niet vanzelf. Dat hoeft ook niet want er zijn heel 
veel mogelijkheden om je ondersteunen. Elke 
school heeft een schoolondersteuningsprofiel, al 
dan niet in samenhang met het totaalbeleid van 
het schoolbestuur waartoe de school behoort.
In dit profiel staat beschreven welke extra mo-
gelijkheden de school heeft om te onder-
steunen en hoe je daar gebruik van kunt ma-
ken. Dat zijn vaak fraaie beelden waar ouders 
hoge verwachtingen aan ontlenen.
     De school maakt deel uit van het onder-
steuningsplan van het Samenwerkingsverband. 
Daarin zorgt het Samenwerkingsverband van 
alle scholen in de regio ervoor dat er voor elk 
kind een geschikte plek is, het zogenoemde 
dekkend netwerk. Als op de eigen school niet 
de juiste ondersteuning kan worden geboden, 
is het beter om naar een andere school te gaan 
waar dat wel kan. Totdat de juiste school is 
gevonden blijft de huidige school verantwoor-
delijk. Dat noemen we zorgplicht.
     Wisselen van school is voor de meeste leer-
lingen een ingrijpende gebeurtenis. Expliciet 
noemen kinderen altijd het mogelijke verlies 
van vriendinnetjes of vriendjes, maar het gaat 
veel verder. Je wordt uit de vertrouwde omge-
ving gehaald en moet opnieuw beginnen in een 
onbekende en nog niet vertrouwde omgeving.
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Mede daarom spannen scholen zich over het 
algemeen enorm in om de juiste ondersteu-
ning te bieden. Visie, ambitie en betrokkenheid 
liggen daaraan ten grondslag. Daar ligt tevens 
een enorme valkuil. Te lang doorgaan met een 
leerling die eigenlijk niet op die plek geholpen 
kan worden levert eveneens veel schade op. De 
kunst is om daar de juiste maat in te vinden. 
Niet te weinig en niet te veel willen (en doen).
     Er zijn allerlei systemen om op een multidi-
sciplinaire wijze te kijken wat het meest pas-
send is voor een leerling. Het samenwerkings-
verband kan daar een belangrijke rol in spe-
len maar elk samenwerkingsverband heeft het 
op zijn eigen manier geregeld. Meestal is via 
de website van het samenwerkingsverband de 
nodige informatie te vinden zodat duidelijk
wordt wat van het samenwerkingsverband 
verwacht kan worden. In elk geval mag van een 
samenwerkingsverband worden verwacht dat 
er een dekkend netwerk beschikbaar is voor de 
ondersteuningsvragen van de leerlingen in hun 
gebied.nZe kunnen ouders en scholen onder-
steunen om de juiste plek te vinden.
     Als het niet goed gaat met een leerling gaan 
naast inzet, kennis, deskundigheid, vaardigheid 
etc. ook emoties een rol spelen en mogelijk 
zelfs de bovenhand voeren. Dan wordt het heel 
moeilijk elkaar nog te begrijpen. Samenwerken 
lukt niet meer. En de leerling worstelt inmiddels 
met haar of zijn situatie en wordt belemmerd in 

de ontwikkeling naar een zelfstandig functione-
rende (jong)volwassene.

Wat kan de Onderwijs-
consulent betekenen?
Om in lastige situaties waarin de gebruikelijke 
betrokkenen het niet meer redden met elkaar 
om een passend traject voor de leerling uit 
te zetten, kan een beroep gedaan worden op 
een onderwijsconsulent. Onderwijsconsulenten 
worden beschikbaar gesteld door de Stichting 
Ondersteuning van Scholen en Ouders (SOSO) 
die wordt bekostigd door de ministeries van 
Onderwijs en Welzijn.
     De Onderwijsconsulenten zijn ervaren en 
deskundige professionals die vanuit een onaf-
hankelijke positie de zoektocht naar een pas-
sende onderwijsplek kunnen ondersteunen. De 
onderwijsconsulent kan bemiddelen, adviseren 
en ondersteunen. Daarbij is het belang van 
de leerling doorslaggevend. Ouders kunnen 
een onderwijsconsulent aanvragen, maar een 
school, een zorginstantie, het samenwerkings-
verband e.d. kunnen ook het initiatief nemen. 
Dat laatste heeft alleen zin als ouders er ook 
achter staan.
     Het maakt niet uit wie de consulent aan-
vraagt, het belang van de leerling is leidend. 
Daarop zal de consulent de activiteiten af-
stemmen en zijn of haar activiteiten en advies 
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baseren.
     De onderwijsconsulent denkt en praat mee, 
kent de regels en wetten, maar wellicht belang-
rijker, de mogelijkheden om verder te kijken 
dan de gebruikelijke regels en wetten. Bij de 
start van de ondersteuning onderzoekt de on-
derwijsconsulent wat de ondersteuningsvraag 
is maar zeker ook hoe de communicatie en 
samenwerking rond de leerling verloopt. 
Verbinden en bemiddelen loopt als een rode 
draad door het werk van de onderwijsconsulent 
heen. Als onafhankelijke deskundige lukt het 
vaak om de communicatie en samenwerking te 
verbeteren waardoor betrokkenen elkaar beter 
gaan begrijpen en weer samen naar oplossing-
en zoeken in plaats van tegenover elkaar te 
staan. En daar waar het enigszins kan praat de 
leerling uiteraard mee. Soms is het zelfs beter 
eens zonder ouders of andere professionals met 
de leerling te praten zodat de leerling meer ei-
gen verantwoordelijkheid kan nemen. Uiteraard 
altijd binnen de grenzen van leeftijd, ontwikke-
ling, aard van de problematiek etc.
     Omdat de personen en instanties die be-
trokken zijn bij de leerling in de regel al veel 
inspanningen hebben verricht bij het zoeken 
naar oplossingen, liggen standaardoplossingen 
niet direct voor de hand. Maar al te vaak wordt 
gedacht en gezegd dat bepaalde oplossingen 
niet kunnen of mogen. Mede door veranderende 
inzichten en wetgeving is er heel veel mogelijk 
op het gebied van maatwerktrajecten. In 
principe zijn deze trajecten tijdelijk en 
gericht op terugkeer in het onderwijs. Dat 

vraagt om het maken van een duidelijk en 
transparant plan waarbij duidelijk is wat van 
elke betrokkene wordt verwacht. Tevens wordt 
in een goed plan opgenomen hoe gezamenlijk 
wordt vastgesteld wat de resultaten zijn waarna 
een vervolgstap kan worden bepaald.
     In de praktijk kan in veel gevallen het OPP 
(Ontwikkelingsperspectief Plan) van de leerling 
als basis worden gebruikt. Daaraan kunnen dan 
concrete plannen worden toegevoegd. Als zo’n 
plan betekent dat een leerling langere tijd niet 
(volledig) op school het onderwijs volgt meldt 
de school dit bij de onderwijsinspectie.
     De essentie is dat optimaal gebruik wordt 
gemaakt van speelruimte en creatieve ideeën 
om het traject van de leerling weer vlot te 
trekken. Bij het ontwikkelen van een traject is 
de onderwijsconsulent ondersteunend en ad-
viserend. Aan de functie is geen enkele door-
zettingsmacht gekoppeld. Richting ouders zal 
de toon adviserend en ondersteunend zijn en 
ook spiegelend ten aanzien van de wensen en 
overtuigingen. Aanreiken van alternatieven is 
essentieel om uit een impasse te komen. Pro-
fessionals kunnen aangesproken worden op wat 
van hen verwacht mag worden op grond van 
hun opdracht en positie. Ook bij hen kan het 
aandragen van alternatieven steunend zijn.
     De onderwijsconsulent is inmiddels wel een 
begrip geworden in onderwijs- en zorgland 
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waardoor er terdege rekening wordt gehouden 
met de ideeën en adviezen. De consulent gaat 
niet de strijd aan maar draagt alternatieven 
aan, zoekt de verbinding. Hij/zij is al bij heel 
veel maatwerktrajecten betrokken geweest, 
kent de personen, systemen en patronen in de 
regio.
     De onderwijsconsulent kan adviseren op het 
gebied van onderwijs maar deels ook als het 
om zorg gaat. Als het heel specifieke of inten-
sieve zorgvragen zijn kan een onderwijs-zorg-
consulent worden ingezet.
     Elk kind is anders en bij elk kind waar het 
niet vanzelf gaat liggen daar andere oorzaken 
aan ten grondslag. Dat houdt in dat elk oplos-
singstraject richting passend onderwijs anders 
kan zijn. Maatwerk is elementair. De standaard-
oplossingen zijn immers al uitgeprobeerd 
voordat de onderwijsconsulent in beeld kwam.
De grootste uitdaging voor de consulent is het 
mede bedenken van een creatieve, passende 
oplossing voor dit specifieke kind, deze jongere, 
die leidt tot een passende vorm van onderwijs.
     De onderwijsconsulent is een voorbijganger 
die tijdelijk een bijdrage levert om het zoekpro-
ces naar een passende plek te ondersteunen. 
De beloning van de onderwijsconsulent is de 
lach op het gezicht van het kind (en de ouders) 
bij het afscheid of lang daarna als er nog eens 
een berichtje komt bij behaalde successen.

Meer informatie over onderwijsconsulenten is te 
vinden op:

www.onderwijsconsulenten.nl

Thieu van Hintum is onderwijsconsulent. Je 
kunt hem bereiken via:

t.vanhintum@onderwijsconsulenten.nl
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St ra nddag met V IERPLE ZIER
Vroeg uit de veren en met een heerlijke start 
van de dag met een zonnige dag in het voor-
uitzicht. ‘Pap, hebben we alle spullen, want we 
moeten nu echt weg.’ Typisch Stephan. Hij 
heeft er duidelijk zin in, maar is een klein bee-
tje gespannen zegt hij tegen mij. Dat is heel 
begrijpelijk aangezien wij niet weten wat we 
kunnen verwachten van de surfdag. En of we 
een klik kunnen maken met de andere deel-
nemers.
     Na mooie rit waarbij wij veel hebben ge-
lachen en genoten van de muziek komen wij 
bij het strand aan. Stephan ziet nog niemand. 
Ik geef aan dat we een beetje vroeg zijn en we 
even geduld moeten hebben voordat de ande-
ren komen. Stephan heeft er zo’n zin in dat hij 
vooruit loopt en alvast op zoek gaat naar de 
surfschool.
     Vaders sjokt er met de bagage achteraan. 
Wat natuurlijk altijd het geval is als ouder. Na 
enige tijd arriveert de rest en kan de korte 
kennismaking beginnen. Dit is gelukkig voor 
Stephan geen enkel probleem. Voor mij ook 
niet. Geen verplichting, maar aansluiten en 
meedoen.
     Het is even wennen om de wetsuit aan te 
krijgen. Na deze korte worsteling even een

korte uitleg. Met het board onder de arm op 
weg naar de golven. Op het strand even met 
z’n allen de houding oefenen. Hoe te liggen en 
te staan. Dus even op het droge oefenen. En 
dan het water in. Voor Stephan is het water 
alles! Een echte waterrat dus. Ondertussen heb 
ik leuke gesprekken met de andere deelnemers 
en heb ik heel wat leuke foto’s geschoten.
     Helaas is de surfles voorbij. Inmiddels heeft 
iedereen een knorretje in de buik, en hebben 
we met z’n allen een heerlijk frietje gegeten. 
Voor Stephan was alles best spannend geweest 
en hij gaf aan moe te zijn. En hij wilde naar 
huis. Op de terugweg is Stephan dan ook in 
slaap gevallen, dromend van de mooie momen-
ten, die hij heeft beleefd.
     Wat we allebei heel prettig hebben ervaren, 
is dat we zonder verplichtingen konden afron-
den en rustig naar huis gaan. Wat de dag ons 
geleerd heeft! Stephan vond het erg mooi dat 
hij in een omgeving was met allemaal bijzonde-
re mensen zoals hij. Als vader was het erg mooi 
om te zien hoe mijn zoon genoot en zich als 
een vis in het water voelde. Tevens de georga-
niseerde activiteit door Stichting LOEK@YOU 
was super. Waarvoor onze dank.
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Tip s  voor thuis
• Houd het contact met je kind spontaan, 

zodat het allemaal niet zo zwaar hoeft te 
voelen

• Gewoon luisteren terwijl jullie samen in de 
auto zitten of aan het koken zijn, kan je een 
enorm interessant beeld geven van wat er 
in je kind omgaat. De oplossingen mogen 
dan achterwege blijven

• Ook voor ouders is het fijn om steun te 
ervaren van anderen. Als je geen gelijkge-
stemden in je omgeving treft, ga dan op 
zoek naar een groep waar je wél ervaringen 
kunt uitwisselen

• Zorg goed voor jezelf, zodat je daarna goed 
voor anderen kunt zorgen
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