Wat als de leerp

Bij de SDS krijgen we signalen dat het moeilijker wordt om je kind met Downsyndroom boven de 18 jaar naar school te laten gaan. Soms gaan leerlingen zelfs al met 16 jaar uit het
onderwijs. We deden deze zomer een oproep aan ouders: wil je dat je kind na 18 jaar nog
naar school gaat? Of juist niet? En als je dit wel wilt, mag dit dan ook van de school en/
of het samenwerkingsverband (SWV)? In deze Down+Up een mini-dossier over de overgang
van onderwijs naar werk. Tekst en foto’s: Gert de Graaf.
Onze oproep leverde zes interviews op met
ouders, en vaak ook met andere betrokkenen,
over de overgang van onderwijs naar werk/dag
besteding.

Individuele afweging

Uit de interviews blijkt dat sommige SWV’s voor
iedere individuele leerling, samen met school en
ouders, in kaart brengen of langer naar school
gaan meerwaarde heeft. Dit doen zij bij alle
leerlingen, ook bij het uitstroomprofiel ‘dagbesteding’. ‘Ouders en ook scholen zien meerwaarde,
als de leerling door een langere schoolloopbaan
daarna zelfstandiger zal kunnen functioneren in
de dagbesteding.’
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Ook meer zelfstandigheid bereiken op het gebied
van wonen of vrijetijdsbesteding wordt gezien
als een meerwaarde. Tevens kan vooruitgang bij
schoolse vaardigheden een argument zijn, bijvoorbeeld wat betreft begrijpend lezen, spellen,
verkeersregels, inzicht in getallen/aantallen/
rekenvaardigheden – omdat deze vaardigheden op
een school gerichter worden gestimuleerd dan in
een dagbestedingsplek.

Iedereen van school met 18 jaar?

Sommige SWV’s luisteren goed naar de argumenten van school en ouders. Maar er zijn er ook die
iedere leerling met uitstroomprofiel ‘dagbesteding’ (en dat zijn veruit de meeste ZML-leerlingen) zonder zo’n individuele weging aan het ein-

licht ophoudt?

de van het schooljaar waarin hij of zij 18 wordt,
van school sturen. Die SWV’s vinden dat er vanaf
die leeftijd een ‘voorliggende voorziening’ is. Dit
wil zeggen dat ze van mening zijn dat niet langer
het onderwijs, maar de Wlz en/of Wmo financieel
en inhoudelijk verantwoordelijk zijn voor deze
persoon.
Binnen sommige SWV’s zijn er in het verleden
onevenredig veel leerlingen verwezen naar het
speciaal onderwijs. Binnen de financiële kaders
van Passend Onderwijs moeten deze SWV’s hun
leerlingenaantal binnen het speciaal onderwijs
nu en in de komende jaren laten krimpen. Wij
vermoeden dat de keuze voor een vervroegde
uitstroom van alle leerlingen met uitstroomprofiel
‘dagbesteding’ hieraan een ‘makkelijke’ bijdrage
levert. Die keuze zou dus ingegeven zijn door
voornamelijk financiële overwegingen. Maar is
een dergelijk beleid wel in overeenstemming met
de wetgeving? Die vraag hebben we voorgelegd
aan Jacqueline Schoonheim, jurist bij het NSGK
Steunpunt Onderwijs. Zij schreef een uitgebreide
juridische analyse, te lezen in de Update van deze
editie.

Vraag aan de politiek

Met Jacqueline Schoonheim betwijfelen wij of
een SWV, dat elke leerling met uitstroomprofiel
‘dagbesteding’ – zonder individuele weging – met

18 jaar uit het onderwijs stoot, volgens de wet
handelt. Op zijn minst handelt zo’n SWV tegen de
geest van Passend Onderwijs én van de Wet op
de expertisecentra. Daarom willen wij deze problematiek ook voorleggen aan de staatssecretaris
van Onderwijs en aan de Vaste Kamercommissie
Onderwijs. In 2015 heeft de toenmalige staatssecretaris op Kamervragen al eens geantwoord dat
bij uitstromen uit het speciaal onderwijs altijd
een individuele afweging moet worden gemaakt.
Sommige SWV’s doen dit dus expliciet niet. Wat
vindt de politiek hiervan?

Leren na de school

Of je kind nu met 20 jaar, of al eerder, van school
gaat: ouders zien sowieso graag dat er nog gerichte stimulering van de ontwikkeling plaatsvindt ná de schoolperiode. Uit de interviews blijkt
dat zo’n gericht aanbod er voorzichtig – maar
nog lang niet overal – begint te komen. Soms
opgezet vanuit het onderwijs, bijvoorbeeld door
een ROC, maar vaker nog vanuit zorgaanbieders.
Dit aanbod van een leertraject of van losse cursussen is meestal gericht op schoolverlaters uit
het ZML-onderwijs. Maar sommige zorgaanbieders
organiseren dit ook voor mensen die al langer bij
hen deelnemen aan dagbesteding, als onderdeel
van hun loopbaanontwikkeling. Levenslang leren.
Een interessante ontwikkeling. ■
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Estée met haar ouders Raimond en Alexandra Pötgens.

‘Onze kinderen
worden ontwikkelingskansen ontnomen’
Fernand Perrée is directeur van de Catharinaschool in Heerlen, een school voor zeer
moeilijk lerende kinderen (ZMLK). Raimond en Alexandra Pötgens zijn de ouders van

Estée, een leerling van 16 jaar. Raimond is voorzitter van de medezeggenschapsraad (MR).
Alexandra is secretaris van de oudervereniging van de Catharinaschool. Alle drie zijn ze
het er over eens dat Passend Onderwijs heeft geleid tot minder ontwikkelingskansen voor
ZML-leerlingen. Tekst en foto’s: Gert de Graaf.
Waar ZML-leerlingen in het verleden in principe
tot hun 20ste naar school konden gaan, is dit in
Zuid-Limburg nu vrijwel onmogelijk gemaakt.
Fernand legt uit: ‘Onze school participeert in
twee samenwerkingsverbanden, één SWV voor primair onderwijs en één voor voortgezet onderwijs.
In beide verbanden was er bij de invoering van
Passend Onderwijs een hoger verwijzingspercen12 • Down+Up 124

tage naar het speciaal onderwijs dan het landelijk
gemiddelde.’
‘Dat gold overigens niet voor de Cluster 3-scholen
– de scholen voor leerlingen met een verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking of
een chronische ziekte. Ook niet voor onze school.
Maar wij betalen nu wel de rekening. Want door

Fernand Perrée, directeur Catharinaschool.
de financiële situatie van de samenwerkingsverbanden zijn de toelaatbaarheidsverklaringen
(TLV’s) onder druk komen te staan.’
‘Een leerling kan alleen naar een school voor
speciaal onderwijs als er een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven door het SWV. Het SWV voor
voortgezet onderwijs geeft aan dat voor leerlingen op een ZML-school geldt dat zij met 18 jaar
sowieso van school moeten. Het SWV vindt dat
er ook in de dagbesteding aan ontwikkeling kan
worden gewerkt. Maar het voornaamste argument
is bezuinigen.’

Geld speelt een rol

Vader Raimond Pötgens: ‘Daar is het SWV ook heel
open over. Ik heb hier een voorbeeld, zwart-opwit. Als de Commissie Toewijzing Ondersteuningsadvies (CTO) adviseert om een leerling een TLV te
geven, dan kan de directeur van het SWV afwijken
van dit advies. Ik citeer uit het verslag van het
overleg tussen SWV en de ouderraad van de Catharinaschool van 18 oktober 2016. Dhr. Meens
wijst er namens het SWV op ‘dat niet alleen inhoudelijke overwegingen, maar bijvoorbeeld ook
het ontbreken van voldoende financiële middelen
aanleiding kunnen zijn tot een afwijkend besluit’.
Er wordt dus toegegeven dat financiële afwegingen een rol spelen.’

Langere schoolloopbaan is belangrijk

Ik vraag directeur Fernand Perrée waarom hij
het zo belangrijk vindt dat na het 18de jaar
ZML-leerlingen nog naar school kunnen gaan: ‘Als
een leerling zeer moeilijk lerend is, dan gaat de
ontwikkeling langzamer. Er is meer tijd nodig om
dingen te bereiken. Het is dus niet logisch om
daar twee jaar af te halen. Maar de grote spelers
in het SWV zijn de bestuurders van het regulier

‘Minder ontwikkeling door
kortere schoolloopbaan’

voortgezet onderwijs. Die blijken in onze regio
geen oog te hebben voor deze argumenten.’
‘De regio waar je woont, is dus bepalend voor de
lengte van je onderwijsloopbaan. Ik vind dat heel
erg. In mijn ogen worden onze kinderen ontwikkelingskansen ontnomen. Omdat hun schoolloopbaan wordt ingekort, moeten wij als school eerder
starten met de brug bouwen van school naar
dagbesteding/werk. Eerder starten met stages. Je
hebt geen tijd meer voor een ‘mislukte’ stage. Het
hele traject komt onder druk te staan. Een consequentie is ook dat je als school minder lang kunt
doorwerken aan algemene ontwikkeling.’

Orale dyspraxie

Moeder Alexandra Pötgens: ‘Eerder starten met
de stages gaat ten koste van lezen en schrijven.
Ons kind laat nog steeds vooruitgang zien op
die gebieden. En door het lezen leert ze ook
duidelijker praten.’

Beleid van het SWV

Wij vroegen Norbert Bollen, directeur samenwerkingsverbanden VO Maastricht Heuvelland
& Parkstad, naar het beleid ten aanzien van
het uitstroommoment uit het onderwijs bij
leerlingen met als verwacht uitstroomprofiel
‘dagbesteding’. Bollen geeft aan dat alle leerlingen met dit uitstroomprofiel – op zijn laatst
– op 31 juli van het jaar waarin zij 18 zijn
geworden, moeten zijn uitgestroomd. Er is voor
deze leerlingen geen mogelijkheid voor verdere
verlenging van de schoolloopbaan. Voor het
daaropvolgende schooljaar wordt aan deze leerlingen geen toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
afgegeven. Hiermee geeft het SWV uitvoering
aan een bestuursbesluit waarin dit beleid wordt
gemotiveerd door twee argumenten:
- er is sprake van het einde van de leerplichtige
leeftijd;
- er is een andere voorliggende voorziening
(Wlz en/of Wmo).
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‘Eerder starten met stages gaat
ten koste van lezen en schrijven’
Raimond: ‘Estée heeft orale dyspraxie, moeite met
het plannen van de mondmotoriek die je nodig
hebt bij praten. Daardoor is zij minder goed verstaanbaar. Ze begrijpt heel veel, maar spontaan
formuleren en verstaanbaar praten is haar grootste beperking. Op school zou daarin nu nog veel
energie moeten worden gestoken. Dat kan niet,
want ze moet met stages aan de gang. Toen Estée
12 jaar was, zat zij op het primair speciaal onderwijs. Met de school was afgesproken dat ze daar
nog een jaar zou blijven, omdat er dan langer
intensief kon worden ingezet op lezen, schrijven
en praten. Drie weken voor de zomervakantie
besliste het SWV voor primair onderwijs dat dat
niet mocht. Ze moest door naar het voortgezet
speciaal onderwijs.’

Twaalf jaar

Directeur Fernand: ‘Het begon inderdaad met het
SWV voor primair onderwijs. Zij bedachten dat
een leerling met 12 jaar moet doorstromen vanuit
het speciaal onderwijs naar het voortgezet speciaal onderwijs. Niet omdat die leerling daar per
se aan toe is, maar omdat zij dan de kosten niet
meer hoeven te dragen. Het SWV voor voortgezet
onderwijs heeft vervolgens bedacht dat na 18 jaar
de gemeenten verantwoordelijk zijn. Nu is een
dagbestedingsplek duurder dan een onderwijsplek. Maar het komt uit een ander potje. Helaas
zijn die schotten zo massief.’
Mag een ZML-leerling dan nooit na de 18de verjaardag op school blijven?
Fernand: ‘Het SWV wil alleen een uitzondering
maken voor leerlingen die uitzicht hebben op een
diploma of op betaald werk. Dat geldt bijna nooit
voor onze leerlingen. Als je in een individueel
geval scherp aangeeft dat een diploma of betaald
werk haalbaar is, dan regelt het SWV eventueel
een arrangement voor bijvoorbeeld nog een half
jaar extra. Vanuit school en vanuit ons bestuur
hebben we het SWV laten weten dat we het niet
eens zijn met deze werkwijze.’

Extra ontwikkelingsmogelijkheden

Hij vervolgt: ‘Als de ouders van bijvoorbeeld
Estée na haar 18de verjaardag nog extra ontwikkelingsmogelijkheden voor haar zien op onze
school en wij ook, dan zou je een TLV moeten
kunnen aanvragen bij het SWV. Daarbij zou je die
extra ontwikkelingsmogelijkheden als argument
moeten kunnen inbrengen. Dat kan nu eigenlijk
niet. Mijn schoolbestuur zegt dat we het moeten

blijven proberen in individuele gevallen. Maar
het SWV werkt niet mee. Het SWV vindt dat onze
leerlingen – omdat er geen diplomaperspectief
is – al met 16 jaar niet meer leerplichtig zijn.
Ze geven nu TLV’s af tot 16 jaar. Tussen 16 en
18 jaar moeten we per jaar aantonen dat er nog
ontwikkelingsperspectief is. Een hoop papierwerk.
En na 18 jaar is het wat het SWV betreft einde
oefening.’

Klem

Raimond: ‘Of het TLV voor het volgende schooljaar wordt toegekend, weet je vaak pas in mei. De
meeste ouders voeren daarom een tweesporenbeleid. Ze wachten niet op een onzeker TLV voor
ná de 18de verjaardag, maar zoeken alvast naar
een dagbestedingsplek voor hun kind. En als je
die vindt en alsnog een TLV krijgt, kan zo’n plek
meestal niet nog een jaar worden ‘vastgehouden’.
Bovendien bereid je je kind voor op een overstap
van school naar dagbesteding. Je kunt die overstap moeilijk op het laatste moment terugdraaien. Theoretisch zou je een afgewezen TLV kunnen
voorleggen aan de Geschillencommissie Passend
Onderwijs, maar dat zullen ouders niet snel doen,
vanwege dat tweesporenbeleid.’
Fernand: ‘Bovendien heeft een bezwaar geen opschortende werking. Dus tijdens de bezwaarprocedure heeft je kind geen onderwijsplek en komt
het thuis te zitten.’ Raimond: ‘Die weg is moeilijk
voor individuele ouders; zij zitten klem. Daarom
proberen we namens alle ouders vanuit de MR en
de oudervereniging van de school te overleggen
met het SWV.’

Geen ruimte voor overleg

Raimond: ‘Ik was blij met de oproep van de SDS
om over deze problematiek te vertellen. Want we
komen al een tijd geen stap verder. Het SWV is
volledig overtuigd van het eigen gelijk.’

Persoonlijke ontwikkeling

Hij vervolgt: ‘Tijdens een informatieavond op
school begin 2016 gaf de directeur van het SWV,
Norbert Bollen, al aan dat het beleid van het SWV
mede is bepaald op basis van antwoorden van
30 november 2015 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op Kamervragen. Daarin stelt de staatssecretaris dat de
afweging of een leerling met 18 jaar nog op het
speciaal onderwijs mag blijven, moet worden genomen op basis van het ontwikkelingsperspectief,

‘De visie van de ouders
is belangrijk’
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‘Het SWV laat geen
ruimte voor overleg’
in samenspraak met de ouders én gericht op het
vergroten van de persoonlijke ontwikkeling van
de jongere. De staatssecretaris heeft het over persoonlijke ontwikkeling, niet over een diploma of
over uitzicht op betaald werk.’

SWV leidend?

‘Bovendien is de visie van de ouders belangrijk.
Bollen reageert daarop met een mail op 2 maart
2016, waarin hij zegt dat de samenwerkings

Naar het VSO

‘Toen Estée – in onze ogen te vroeg – naar het
voortgezet speciaal onderwijs ging, hebben we
met de school kunnen afspreken dat er ook op
het VSO extra aan het stimuleren van taalontwikkeling zou worden gewerkt.’ Raimond: ‘Dat is naar
onze volle tevredenheid de drie jaar in de onderbouw van het VSO uitgevoerd. Maar, we dachten
dat we nog acht schooljaren zouden hebben. Dat
is nu ingekort naar zes jaar.’

Bovenbouw

‘Extra ontwikkelingsmogelijkheden
als argument voor TLV inbrengen’
verbanden hierover gaan. Het SWV zou leidend
zijn. En het SWV heeft besloten dat ZML-leerlingen van school moeten met 18 jaar. Volgens
Bollen mag het SWV dat wettelijk ook zo doen. Ik
vind dat dit lijnrecht ingaat tegen de uitspraken
van de staatssecretaris.’
Alexandra: ‘We kunnen als oudervereniging niet
op tegen het SWV. Er is nauwelijks ruimte voor
onze argumenten. Het SWV heeft een houding
van: ‘Wij doen het op onze manier én wij hebben
de wet achter ons staan’.’

Estée’s schoolloopbaan

Alexandra: ‘Estée is begonnen op de reguliere
school. Op haar vijfde, omdat ze klein was en nog
niet zindelijk. Aan het begin van haar schoolloopbaan ging er dus eigenlijk al een jaar af.
Na vijf jaren vond haar school dat ze alleen zou
kunnen blijven, als ze een groot deel van de week
buiten de klas individueel onderwijs zou gaan
krijgen. Dat vonden we apart zetten, geen integratie. We zijn toen overgestapt naar het primair
onderwijs van de Catharinaschool. We vonden dat
een goede school, die op een systematische wijze
met leerlijnen aan de ontwikkeling werkt.’

Alexandra: ‘Dit schooljaar is Estée gestart in de
bovenbouw. Ze doet nu een groepsstage. Zij gaat
met andere leerlingen een ochtend per week naar
een zorgboerderij. Onkruid wieden, kippenhok
schoonmaken, poetsen. Ze is enthousiast, eigenlijk over alles. Ze is een enthousiast persoon en
gaat ook heel graag naar school. Estée had laatst
haar enkel verstuikt en moest een paar dagen
thuis blijven van de huisarts. Ze zei: ‘Nee. Ik
school. Ik taal.’ Taal is haar favoriete vak, terwijl
taal niet makkelijk is voor haar. Ze is van ver gekomen. Een logopediste die haar op de reguliere
basisschool heeft begeleid, vertelde jaren later
dat ze niet had verwacht dat Estée zou gaan
praten.’

Taalstimulering

‘Een latere logopediste heeft een dyspraxieprogramma met haar gedaan. Klanken oefenen: droge
kost, maar het helpt wel. En ze is duidelijker gaan
praten sinds ze leerde lezen. De leerkrachten op
de Catharinaschool zien nog steeds ontwikkeling
in lezen en praten. Die stimulans kunnen ze op
school beter bieden dan op een werk- of dagbestedingsplek. Voor Estée zou het veel beter
zijn om de stages uit te smeren over meer jaren
om daardoor op school nog langer intensief aan
taalstimulering te kunnen werken. Die kans wordt
haar door het beleid van het SWV ontnomen.’ ■
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Dewi met haar moeder Keturah Siemons.

Twee jaar onderwijs afge
Keturah Siemons is de moeder van de 16-jarige Dewi van Slegtenhorst. Zij kregen van de
ene op de andere dag te horen dat Dewi op haar 18de van school moest, in plaats van op
haar 20ste, zoals eerder afgesproken.
Tekst en foto’s: Gert de Graaf.
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Keturah vindt het onrechtvaardig dat haar dochter met 18 jaar van school moet: ‘Toen Dewi op
het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) startte,
stelde de school samen met ons een Ontwikkelingsprofielplan (OPP) op. Daarin formuleer je
je verwachtingen op alle gebieden van de ontwikkeling. Die doelen werden verdeeld over acht
schooljaren, want Dewi zou tot haar 20ste naar
school mogen gaan.’

die acht schooljaren teruggebracht werden tot
zes. Er is dus twee jaar onderwijs van haar afgepakt, terwijl er nog leerdoelen liggen. Dat er
nog ontwikkelingsmogelijkheden zijn die beter op
school kunnen worden gerealiseerd, dat is voor
het Samenwerkingsverband (SWV) geen argument.
Ze gaat dus straks van school met minder kennis
en vaardigheden dan mogelijk was geweest. Daar
ben ik boos over.’

‘Na de invoering van Passend Onderwijs kregen
wij van de ene dag op de andere te horen dat

Maximaal zes jaar

Ze vervolgt: ‘Het bestuur van het SWV in deze re-

gio vindt dat alle leerlingen in de regio maximaal
zes jaar naar een school voor voortgezet onderwijs mogen gaan. Het VWO duurt tenslotte ook
zes jaar, dus waarom zou een ZML-leerling langer
mogen? Bovendien vinden ze dat de verantwoordelijkheid met 18 jaar bij de gemeente komt te
liggen, niet meer bij het SWV. Zo ervaar ik het
althans. Ik vind dat zo’n asociaal en kortzichtig
besluit.’

‘Dewi is dol
op spelen en
leren’

‘Al die andere leerlingen kunnen na het voortgezet onderwijs naar een vervolgopleiding. Ze
stromen door naar de HAVO, het VWO, het MBO,
een hogeschool of universiteit. Maar na het VSOZML houdt het op. Geen onderwijs meer voor mijn
kind. Ik wil dat ze ook na haar 18de nog gericht
onderwijs krijgt. Daarom vind ik dat het VSO
gewoon een achtjarig programma had moeten
blijven aanbieden.’

Pannenkoeken

Dewi loopt één dag per week stage in het eetlokaal voor medewerkers van een Mytylschool. Ze
leert er hapjes maken, broodjes smeren en serveren. Als ik haar vraag of ik haar stagemap mag
bekijken, schuift Dewi die zwijgend naar mij toe.
Ik lees voor dat de begeleiders vinden dat ze die
dag hard heeft gewerkt en dat ze pannenkoeken
heeft gebakken. Ik zeg dat het mooi is dat ze zo
goed heeft gewerkt. Dewi kijkt me kort aan, glimlacht en knikt ‘Ja’. Ik vraag of ze op de foto wil
met haar moeder. Weer krijg ik een kort knikje en
een bijna onhoorbaar ‘Ja’.

Selectief mutisme

epakt

‘Dewi is een meisje vol energie’, vertelt Keturah.
‘Ze is dol op spelen en leren. Ze wil zo graag
groot worden. Ze is een leuke puber, ze is een
dwarse puber, en alles wat daar tussenin zit. Zo
kennen we haar thuis, maar buitenshuis zie je
een heel andere Dewi. Sinds kort weten we dat
dit ‘selectief mutisme’ heet. Dat kenmerkt haar in
de buitenwereld. Die zien een gesloten Dewi die
geen of nauwelijks oogcontact maakt, die niet
durft te spreken, hooguit fluistert. Dat is altijd al
zo geweest.’

Spreekbeurt

‘Dewi wil zo
graag groot
worden’

‘In vertrouwde situaties met vertrouwde mensen
praat ze. Ze heeft op zich een hoogontwikkelde
taal. Maar buitenshuis of bij mensen die ze niet
goed kent, praat ze niet of bijna niet. Ook niet
op school of op de dansschool waar ze al 14 jaar
komt. Op de reguliere Montessori-basisschool
was er wel een stijgende lijn. In groep 8 heeft
ze zelfs met een hoorbare stem een spreekbeurt
gehouden. Daarna is ze naar het VSO gegaan. Het
selectief mutisme is sterker geworden. Omdat ze
niet praat, onderschatten mensen haar vaak. Ook
op school is dat gebeurd. Na de zomervakantie
heb ik een gesprek gehad met de school. Sindsdien hebben we een goede samenwerking. Het
helpt ook dat ik nu kan uitleggen dat ze selectief
mutisme heeft.’
Hoe ben je daarachter gekomen?
Keturah: ‘Een collega van een individueel bege-

leider van Dewi op haar stageplek herkende het.
Aan selectief mutisme heeft nooit eerder iemand
gedacht, niet in al die jaren. Ik ben erover gaan
lezen. Wat ik las, dat ging over Dewi. Zo ben ik
terechtgekomen bij het zorgteam selectief mutisme van het UMC. Daar is de diagnose gesteld. Het
is een angststoornis. Spreken is zo beladen geraakt met angst, dat iemand het gaat vermijden.
Vergelijkbaar met een fobie. Het is te behandelen;
we werken nu met een ‘dappere stappen-plan’.
Daarin stel je kleine haalbare doelen, bijvoorbeeld hoorbaar ‘ja’ of ‘nee’ leren zeggen bij de
stage. Dat plan stellen we op met het zorgteam,
dat ook de stageplek en de school ondersteunt.’

Leren na school

Keturah: ‘Door het nieuwe beleid moet mijn kind
dus met 18 jaar naar de dagbesteding, met alle
beperkingen die de gemeente daaraan stelt.
Binnen onze woonplaats Nieuwegein heb je dan
bar weinig te kiezen. Ik zoek naar een plek waar
nog gericht wordt gewerkt aan het aanleren van
kennis en vaardigheden. Ik wil een vorm van onderwijs voor mijn kind. Die zoektocht vraagt veel
van jou als ouder. Niet iedereen kan dat.’

‘Leren en Ontwikkelen’

‘Zorgaanbieder Amerpoort biedt in Hilversum
en in Amersfoort een nieuw concept aan voor
dagbesteding, speciaal voor schoolverlaters van
het ZML. Het heet ‘Leren en Ontwikkelen’ (LeOn).
Het is een cursusaanbod van twee jaar voor twee
dagen per week gericht op persoonlijke vaardigheden en ontwikkeling, ook cognitieve ontwikkeling. Amerpoort is de enige in de regio die dit
biedt. Als Dewi daarnaartoe zou gaan, vergoedt
de gemeente Nieuwegein het vervoer niet; dan
moeten we zelf gaan brengen en halen. Ik heb
een andere zorgaanbieder, Reinaerde, aangeschreven of zij het niet ook kunnen gaan bieden.
Eigenlijk zouden er overal van dit soort programma’s beschikbaar moeten komen.’

Zelf zoeken

‘We zijn nu met Dewi verschillende plekken aan
het bezoeken waar ze na haar schoolloopbaan
naartoe zou kunnen gaan. We kijken bij LeOn,
maar ook bij Theater Totaal, want Dewi vindt
acteren interessant. En bij verschillende restaurants van Reinaerde. Dewi houdt van koken en
serveren. Maar het liefst zou ze in een ziekenhuis
als dokter bloed willen prikken. Dat gaat niet.
Maar we gaan wel kijken of ze misschien kan
gaan werken in het restaurant van het ziekenhuis
in Amersfoort, ook een initiatief van Amerpoort.
Misschien kan dat gecombineerd worden met twee
dagen per week LeOn, zodat ze ook na haar 18de
nog gericht onderwijs krijgt.’ ■
Als ouders hun kind herkennen in het verhaal over
selectief mutisme, kijk op spreektvoorzich.nl.
Daar vind je veel informatie en tips.
Informatie over de cursus ‘Leren en Ontwikkelen’
van de Amerpoort vind je op www.amerpoort.nl/
diensten/dagbesteding/leren--ontwikkelenleon.html.
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Giorgi loopt stage bij de Ontmoeting.

In goed overleg

Giorgi de Jong volgt onderwijs op de VSO-ZML-school De Lelie in Harderwijk en loopt
stage. Zijn moment van uitstromen uit het onderwijs wordt bepaald in overleg tussen
ouders, school en het SWV. Het gaat om een zorgvuldige individuele weging. Daarbij
staat uiteraard het belang van Giorgi voorop. Tekst: Gert de Graaf. Foto’s: Carolien de Jong
en Gert de Graaf.
Na wat doorvragen mijnerzijds stelt Giorgi zichzelf voor: ‘Ik ben 18 jaar. Op donderdag doe ik
stage. Of op vrijdag of zaterdag. Ik werk in Ermelo in de Ontmoeting. Mensen kunnen er eten
en drinken. Ik help in de bediening. En spoelen
en schoonmaken. Het leukste? De stink-wc
schoonmaken... Grapje! Op maandag, dinsdag en
woensdag ga ik in Harderwijk naar school bij juf
Annelies.’
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Adoptie

Giorgi is geadopteerd. In juni 2000 ving Marieke
van de Weg via een kennis op dat er een baby’tje
met Downsyndroom met rood haar was achtergelaten in het ziekenhuis. Haar gevoel vertelde haar
dat dit kindje bij hun gezin hoorde. Haar toenmalige echtgenoot Goos de Jong vond dat ook.
Marieke: ‘Ieder kind heeft recht op beschuit met
muisjes. Niemand was blij met dit kind. Dat von-

den we triest. En het heeft alleen Downsyndroom.
Binnen tien minuten hebben wij besloten dat we
dit kindje wilden adopteren.’ Aldus geschiedde,
maar niet zonder slag of stoot. Marieke en Goos
zetten hemel en aarde op hun kop om de instanties hiervan te overtuigen, want dit was niet de
gebruikelijke procedure. Met succes, want een
paar maanden later mochten zij Giorgi officieel
verwelkomen in hun gezin.

Bonusmoeder

Goos en Marieke zijn in 2005 gescheiden. Marieke: ‘Goos vond daarna Carolien, volgens mij
de beste tweede moeder die je je kunt wensen
voor je kind.’ Carolien de Jong: ‘Toen ik met Goos
trouwde, werd ik opeens moeder van vier kinderen. Ik noem mijzelf bonusmoeder. Stiefmoeder
vind ik geen fijn woord. Het voelt ook als een
bonus, als een geschenk in mijn leven.’

Onderwijs

Goos: ‘Giorgi is tot en met groep 6 naar de reguliere basisschool gegaan. Toen hij twaalf werd, is
hij overgestapt naar het VSO-ZML. De overgang
van SO naar VSO is ook met 12 jaar. Daarmee kon
Giorgi gewoon gaan meelopen in het gebruikelijke
stageproces. Dat was een voordeel.’
Carolien: ‘Hij zit nu zes jaar op het VSO. Vorig jaar
zijn we bij het tienminutengesprek gaan praten
over de overgang naar werk.’ Marieke: ‘Giorgi liep
diverse stages. Ze waren enthousiast over hem.
Elke stageplek nodigde hem uit om te blijven,
want hij is een harde en leergierige werker.’
Carolien: ‘Daardoor gingen wij en de school nadenken over het juiste moment van uitstromen.’
Marieke: ‘Waar heeft Giorgi baat bij? Ze vonden
dat hij nog veel zou kunnen leren op school.’

‘Het
leukste
van mijn
stage?
De stinkwc schoon
maken...
Grapje!’

Carolien: ‘Bepaalde vaardigheden, met name
zelfstandiger een opdracht van het begin tot het
einde snappen en uitvoeren. Ze zagen ook nog
ontwikkeling in de leervakken zoals lezen en
rekenen. Nog steeds kleine stapjes vooruit.’
Marieke: ‘Wij merken dat ook. Ieder jaar verrast
hij de familie weer door Sinterklaasgedichten nog
beter voor te lezen.’

Uitstroomprofiel

Carolien: ‘Aan het begin van het VSO werd Giorgi
op school onderschat, ook wat betreft zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Ze stelden te lage
eisen en daagden hem te weinig uit. Dat leidde
tot het uitstroomprofiel ‘dagbesteding in een
prikkelarme omgeving’. We zijn toen het gesprek
aangegaan, want thuis functioneerde hij veel
zelfstandiger dan op school. Daar waren ze verbaasd over. Ze hebben het wel serieus genomen.
Ze zijn Giorgi meer gaan uitdagen in zijn leren.
Dat bleek goed te werken. Het uitstroomprofiel
is uiteindelijk ook aangepast naar ‘arbeidsmatige
dagbesteding’.’

Papierwinkel

Carolien: ‘In het proces van ‘18 worden’ krijg
je als ouder te maken met een papierwinkel.
Je moet zo veel regelen. Wajong, ziektekostenverzekering, mentorschap en bewindvoering,
tegemoetkoming scholieren. En dan nog de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het speciaal
onderwijs, zodat hij na zijn 18de nog naar school
kan gaan. Als ouder moet je op een formulier
aangeven wat je motieven zijn om hem nog langer op school te willen houden. Ook school vult
dat in. Het SWV beoordeelt de aanvraag. Ieder
jaar weer.’

Uitstroommoment

Carolien: ‘Misschien kan hij na het VSO nog één
dag per week naar de Academie voor Zelfstandigheid van zorgaanbieder ‘s Heeren Loo. Daar
kunnen mensen met een verstandelijke beperking
van 18 jaar en ouder nog gericht vaardigheden
bijleren. Welke? Dat is maatwerk. Ik zie hem wel
vier dagen werken bij de Ontmoeting en dan één
dag opleiding. Het idee is er. Giorgi wordt in mei
19 jaar. Hij gaat in ieder geval dit schooljaar nog
naar school. Of hij halverwege doorstroomt of aan
het einde van het schooljaar, hangt af van wat we
thuis en op school nog aan ontwikkeling zien en
van de voorkeuren van Giorgi zelf. Het merendeel
van de leerlingen van De Lelie stroomt uit met
18 jaar. Maar in de praktijk wordt de TLV, als ouders en school aangeven waarom langer school
zinvol is, gewoon afgegeven. In goed overleg. Zo
hoort het ook te gaan.’ ■
Als je meer wilt weten over de Ontmoeting in
Ermelo: www.proeverijdeontmoeting.nl.
Informatie over de Academie voor
Zelfstandigheid van ‘s Heeren Loo vind je op
www.zelfstandigzijn.nl.

Familie De Jong.
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Arjen aan het werk bij Brownies&downieS.

Onderwijs na 18:
niet vanzelfsprekend,
wel mogelijk

Bij Brownies&downieS in Haarlem werkt Arjen. Zijn moeder, Corinne Wigchert, vertelt welke keuzes er zijn gemaakt bij de overgang van school naar werk. En Joyce Postma,
coördinator externe stage van de ZMLK-school De Schelp in Haarlem, legt het beleid van
de school uit. ‘Corinne: ‘Zo lang mogelijk op school blijven geeft mijn kind de beste
uitgangspositie om de wereld in te stappen.’ Tekst en foto’s: Gert de Graaf.
Arjen neemt onze bestelling op. Cappuccino met
sojamelk? Geen probleem. Arjen laat het me zien
op de tablet die hij gebruikt voor de bestellingen.
Hij leest de tekst vlot op. Ik vraag hem naar zijn
werk. Arjen vertelt: ‘Ik doe werk in de spoelkeuken, de keuken en de bar. Bestellingen opnemen.
Serveren.’
Hij werkt hier twee dagen per week. Daarnaast
nog tweeënhalve dag bij verzorgingstehuis de
Blinkert. Arjen: ‘Daar werk ik in het winkeltje.
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Boodschappen doen. Spoelkeuken. Op donderdag heb ik het druk bij de Blinkert. Prijzen in
de winkel, schoonmaken, en bestellingen naar
boven brengen. Naar de bewoners.’ Niet veel later
serveert Arjen onze bestelling. Hij moet snel weer
verder, andere gasten helpen.

Overgang uitgesteld

Corinne: ‘Officieel is dit dagbesteding. Ik heb
een hekel aan dat woord. Voor mij is het Arjens
werk. Ik heb gereageerd op de oproep om verha-

len te delen over de overgang van school naar
werk, omdat wij die stap zo lang mogelijk hebben
uitgesteld. Waarom? Dat geeft mijn kind een zo
goed mogelijke uitgangspositie om de wereld in
te stappen. Op een school werken mensen die er
vanuit hun professie op zijn gericht om leerlingen
vaardiger te maken. Je weet niet of dat in een
werkomgeving ook gebeurt.’

Geleidelijke overgang

Ze vervolgt: ‘Met 18 jaar hadden we een startgesprek met de school. Daarin kijk je naar het beste
uitstroomtraject. In die tijd was het gebruikelijk
om tussen de 18 en 20 jaar van school te gaan.
Arjen wilde, toen hij 18 jaar was, zelf absoluut
nog niet van school. Hij maakte zich er druk over.
Hoe moet dat nou? Het is tussen zijn 18de en
20ste heel geleidelijk opgebouwd, van één dag
stage, naar twee, drie, vier… naar uiteindelijk
van school gaan.’
‘Op zijn 18de is hij door de eigenaren van Brownies&downieS uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Hij was nog heel klein, qua lengte, maar
ook qua ontwikkeling. Als hij hier op zijn 16de al
had moeten solliciteren voor een stageplek, dan
was hij er echt nog niet aan toe geweest. Dan
was hij hier niet komen stage lopen, maar naar
een activerende vorm van dagbesteding gegaan.
Ik betwijfel of hij dan daarna alsnog met 20 jaar
naar deze arbeidsmatige dagbesteding – zo heet
het officieel – had kunnen doorgroeien. Doorstroming naar een hoger profiel gebeurt volgens mij
nauwelijks. En er komen pas de laatste paar jaar
mogelijkheden om nog een opleiding te volgen
binnen de dagbesteding.’

Levenslang leren

Coördinator Joyce Postma springt hierop in: ‘Het
stimuleren van de ontwikkeling houdt niet op
na je 18de of 20ste. Er is veel onderhoud nodig

en je kunt als volwassene ook nog nieuwe vaardigheden leren. Het is dus belangrijk dat er ook
op je werkplek aandacht aan ontwikkeling wordt
besteed. Daarom hebben ze bijvoorbeeld hier bij
Brownies&downieS een systeem waarbij de mensen worden gestimuleerd hun leesvaardigheden te
gebruiken.’
Inge Dekker, mede-eigenaar van Brownies&downieS, beaamt dit. Zij laat mij zien dat er niet
alleen bij het opnemen van de bestellingen, maar
ook bij bijvoorbeeld de bediening van de koffiezetautomaat geschreven tekst wordt gebruikt.
Corinne vult aan: ‘Ze doen hier een beroep op zijn
leesvaardigheden. Ze geven hem hier bijvoorbeeld
als opdracht mee om thuis de menukaart te bestuderen.’
Joyce: ‘Als ZMLK-school hebben wij contacten met
grote zorgaanbieders die dagbesteding bieden.
Zij spelen in op het idee van levenslang leren.
De Hartekamp heeft bijvoorbeeld een aanbod van
cursussen en workshops ontwikkeld, onder andere
op het gebied van wonen, werken, gezondheid
en omgaan met anderen. Daarnaast bieden ze
loopbaanontwikkeling aan cliënten die een jaar
of vier bij hen hebben gewerkt. Cliënten kunnen
zich bij het loopbaancentrum oriënteren op een
eventuele andere werkplek binnen de Hartekamp,
qua inhoud of zelfs op een hoger niveau van zelfstandigheid.’

‘Leren en Ontwikkelen’

Een andere zorgaanbieder, SIG, biedt sinds dit
jaar één dag per week ‘Leren en Ontwikkelen’
(LeOn) aan. Het is voor schoolverlaters of jongvolwassenen die nog niet zo lang werken. Ze
bieden vier blokken van elk tien weken. Het
programma is gericht op het ontwikkelen van arbeidsmatige en sociaal-emotionele vaardigheden.
De deelnemers kunnen tijdens het traject ver-

‘Het leven
bestaat niet
alleen uit
werken’

Arjen met moeder Corinne Wighert (rechts) en coördinator externe stage Joyce Postma (links).
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schillende werkplekken uitproberen. Volgend jaar
gaan ze dit ook aanbieden aan mensen die al wat
langer bij SIG werken. Die willen zich ook verder
kunnen ontwikkelen. SIG gaat daarnaast ook
losse cursussen aanbieden in de toekomst.
Er ontstaat druk op andere zorgaanbieders om
ook dergelijk op ontwikkeling gericht aanbod te
gaan bieden. Ouders willen dit.’

Wanneer van school?

Joyce: ‘De regels zijn aan het veranderen. Onze
vorige directeur en stagebegeleider hebben lang
gestreden om de schoolloopbaan tot 20 jaar te
behouden. Maar die strijd was niet te winnen.
We hebben als school te maken met verschillende
SWV’s. Die interpreteren de regels allemaal op hun
eigen manier. Binnen dat gegeven moeten wij als
school één beleid maken. Een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) boven de 18 jaar is niet langer
vanzelfsprekend.’
‘Tegenwoordig hebben we met 18 jaar een gesprek
met ouders, school en SWV of er verlenging nodig
is. Wij moeten het goed onderbouwen. Je moet
laten zien wat je als school al hebt gedaan voor
deze leerling. Je moet aannemelijk kunnen maken
dat er nog leerwinst te behalen is in de zelfstandigheid, waardoor de leerling qua uitstroomprofiel
nog een stapje hoger kan uitkomen, bijvoorbeeld
op arbeidsmatige dagbesteding in plaats van activerende dagbesteding. Dat maakt veel verschil
voor de hoeveelheid zorg die nodig is bij de dagbesteding’. ‘Je moet tenslotte niet alleen kijken
naar de kosten voor het SWV’.
Een ander argument voor verlenging van de
schoolloopbaan na 18 jaar kan zijn dat de juiste
uitstroomplek nog niet is gevonden. Bijvoorbeeld
de stageplek was toch te moeilijk of te makkelijk,
of er was geen klik. Of een leerling is langdurig
ziek geweest waardoor verlenging van de schoolperiode nog veel kan opleveren. Het gaat altijd in
overleg met ouders.’

Eerder starten met stage

Joyce: ‘Er is binnen het speciaal onderwijs meer
nadruk op arbeidsvaardigheden en stagevakken.
Als school beginnen we daarom eerder met stagevakken. We hebben een nieuw gebouw met meer
stageruimtes. We hebben bijvoorbeeld een winkel
in school, gesponsord door Albert Heijn. Daar
kunnen leerlingen sociale vaardigheden, arbeidsvaardigheden, rekenen en lezen oefenen in een
echte situatie. Leren zonder schoolbanken is voor
veel van onze 16+ leerlingen motiverend. Het is
betekenisvol leren.’
‘Als de leerling 17 wordt, gaan we gezamenlijk
zoeken naar een individuele stageplek. Als er
schoolverlenging boven de 18 jaar nodig is, kun-

nen we onderbouwen dat we alles hebben gedaan
op het gebied van oriëntatie. Als het meerwaarde
heeft, dan is verlenging echt mogelijk. In de
praktijk stroomde in schooljaar 2017-2018 op
onze school 45% uit op de leeftijd van 18 jaar,
45% met 19 jaar en 10% met 20 jaar.’

Schoolse vaardigheden

Corinne: ‘Arjen is begonnen op een reguliere
school. Daar heeft hij goed leren lezen en hij is
er heel sociaal geworden. In groep 5 hebben we
de overstap gemaakt naar de Schelp. Dat vonden
wij een goede ZMLK-school, waar gestructureerd
aan duidelijke leerdoelen werd gewerkt, ook op
het gebied van schoolse vaardigheden. Na zijn
18de werd er daaraan nog steeds serieus gewerkt,
bijvoorbeeld nog aan rekenen, klokkijken, wat
kost iets, spelling, dictee, verkeersregels en
verkeersborden.’

Kunnen spellen helpt bij appen

‘Leren is niet alleen nuttig voor je latere werk of
dagbesteding. Het leven bestaat niet alleen uit
werken. Daarbuiten is er een sociale wereld waarin je moet leren functioneren. Als je nauwelijks
kunt spellen, dan wordt appen moeilijk. Als je
moeizaam leest, dan kun je alleen Nederlandstalige televisie bekijken. Nu kan Arjen zelf op
YouTube en op Google zaken opzoeken. Hij kan
’s avonds zichzelf bezighouden. Hij kan appen
met zijn broer en zus en met de werknemers van
Brownies&downieS. Op WhatsApp vallen de verschillen weg, iedereen schrijft in korte zinnen.’
‘Omdat hij heeft leren lezen en schrijven en digitale tijden kan begrijpen, kan hij zich in de
digitale wereld redden. Ik ben ervan overtuigd
dat iedere dag langer op school hem heeft geholpen om meer schoolse vaardigheden te leren. Dat
heeft zijn leven verrijkt.’ ■
Meer informatie over het cursusaanbod van de
Hartekamp: hartekampgroep.nl/leren/
cursuscentrum.
Over het loopbaancentrum: hartekampgroep.nl/
leren/loopbaancentrum.
Als je meer informatie zoekt over ‘Leren en
Ontwikkelen’ van SIG, dan kun je per mail
contact opnemen met Carola Weterings:
cweterings@sig.nu.
Informatie over de Schelp:
www.deschelp.stichtingsintbavo.nl.
Over Brownies&downieS:
www.browniesanddownieshaarlem.nl.

‘Het VSO legt meer nadruk op
arbeidsvaardigheden en stagevakken’
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Van school met 16 jaar
Friso Bosma is net 17 jaar en werkt bij het Jongerenhonk van ‘s Heeren Loo in Monster.
Op 10 oktober vertelt zijn moeder Catharina Warnink hoe hij daar al zo jong is terecht
gekomen. Twee dagen daarna ontmoet ik hem op zijn werkplek en interview ik zijn
meewerkend begeleider Hedy Hulsebosch Tekst en foto’s: Gert de Graaf.
Op de vraag wat voor persoon haar zoon Friso is,
antwoordt moeder Catharina: ‘Friso houdt van een
lolletje. Je moet daarom duidelijke regels hebben.
Hij mag hier in en rond het huis heel veel. Maar
als iets niet mag, dan moet je consequent zijn.
Hij denkt zwart-wit. Hij is ook gediagnostiseerd
als autistisch. Het moet zo gaan als hij gewend is
op die bepaalde plek met die persoon.’

Op de VSO-ZMLK-school

Catharina: ‘In 2015 zijn we vanuit Leiden naar
Den Haag verhuisd. Op de VSO-ZMLK-school ging
het goed in het eerste jaar. In het begin is hij
afwachtend. Maar het tweede jaar wilden ze al
24 • Down+Up 124

van hem af. Hij zou onder andere een gevaar voor
zichzelf en anderen zijn. Er waren namelijk voetbaldoeltjes op het plein en daar klom hij op. Nu
ja, hij houdt van klimmen. Hij kan het goed. Hij
is ook voorzichtig. Als hij het niet kan, dan doet
hij het niet. Maar andere kinderen gingen het
nadoen. Hij mocht toen alleen op school blijven
met ondersteuning vanuit een persoonsgebonden
budget. Dat hebben we toen geregeld.’

TLV niet verlengd

‘In het derde jaar deelden ze mee dat ze de
toelaatbaarheidsverklaring, de TLV, niet gingen
verlengen. Ik was woedend. Ik wilde dat hij naar

school kon blijven gaan, want zijn ontwikkeling
is traag, maar hij is wel leerbaar. Als we in Leiden
waren blijven wonen, dan had hij gewoon tot zijn
20ste op school kunnen blijven. Ze vonden dat
hij niet goed in zijn vel zat. Maar hij ging met
plezier naar school.’
Ze vervolgt: ‘Hij wil nog steeds terug, ik denk dat
hij de kinderen mist. Hij zit nu meer tussen de
volwassenen. Hij vond het leuk om naar de kinderen te kijken. Die zijn altijd bezig, daar kon hij
mee lachen. Dat is anders op zijn werkplek, het is
minder levendig.’

‘Friso
houdt
van een
lolletje’

‘Ik heb na de mededeling van de school over de
TLV de leerplichtambtenaar gebeld. Ik wist niet
beter dan dat de leerplicht loopt tot 18 jaar. Maar
dat is veranderd. Voor ZMLK-leerlingen zou de
leerplicht al met 16 jaar zijn afgelopen. De school
wilde niet meewerken aan verlenging. Ik had liever gehad dat hij nog langer naar school had kunnen gaan. Ik dacht dat hij daar meer zou kunnen
leren en hij zou er tussen leeftijdgenoten zijn.’

Dagbesteding

Catharina: ‘Ik stond erop dat hij wél het schooljaar kon afmaken en niet op zijn 16de werd weggestuurd. Vanuit school kreeg ik twee adviezen
voor dagbesteding. Ik vond ze geen van beide
geschikt. De ene plek had overwegend oudere
mensen en mensen in rolstoelen. Er waren geen
speeltoestellen, alleen kale lokalen. Ik zag hem
daar niet tussen zitten.’
‘De andere plek zou maar voor één jaar zijn. Te
snel weer moeten veranderen is niet goed voor
hem. Ik ben zelf op verschillende andere plekken
gaan kijken. Het Jongerenhonk van ‘s Heeren Loo
bleek een prachtig terrein te hebben, groen, op
loopafstand van het strand. Er is een variatie aan
werkzaamheden mogelijk. Ik werd er ontvangen
door frisse meiden die enthousiast waren over
hun werk. Er zijn speeltoestellen op het terrein.
Daar doet Friso ook wat mee, bijvoorbeeld in de
pauze.’

Goed op zijn plek

‘Hij gaat sinds 23 juli naar het Jongerenhonk. Ik
vind het jammer dat er geen leeftijdgenoten zijn.
Maar verder zit hij er goed op zijn plek, ik zie dat
hij veel leert. Hij helpt meer in huis en je kunt
hem vragen om een karweitje te doen. Hij wil
uit zichzelf dingen opruimen. Ik denk dat hij dat
daar ook leert, want ze zijn heel gestructureerd
en duidelijk. Hij heeft plezier in het werk. Ik heb
nog niet gehoord dat hij dwars is. Op school vonden ze dat hij vaak zich verzette.’

Concentratie-hokje

‘Wat goed werkt bij het Jongerenhonk is dat hij,
als hij moet werken, in een afgescheiden hokje
zit met zijn rug naar het lokaal toe. Op school
was hij zeer afleidbaar. Hij deed niets als er niet
iemand naast hem zat. Maar er was ook veel afleiding om hem heen. In eerste instantie leek me
zo’n werkhokje niet aantrekkelijk. Maar hij vindt
het prima en het helpt hem om zich op het werk

te concentreren. Hij werkt twee uur per dag. Ze
doen zinvol werk op verzoek van tuinders, zoals
labels aan stokjes bevestigen. Tussendoor gaan
ze ook wel naar buiten, bijvoorbeeld tomaten en
komkommers plukken op het tuinbouwlandje op
het terrein. Wat ook belangrijk is: de begeleiders
praten positief over hem. Dat is prettig. Heel anders dan op school.’

Inspanning en ontspanning

Een paar dagen na het gesprek met moeder
Catharina bezoek ik Friso op z’n werk. Labels
bevestigen aan stokjes, hij heeft er duidelijk handigheid in. Begeleider Hedy Hulsebosch legt uit
dat het Jongerenhonk is gespecialiseerd in jongeren en jongvolwassenen met een verstandelijke
beperking en autisme.
Hedy: ‘Deze dagbesteding is een soort oriëntatie
op een latere werkplek. We onderzoeken hier wat
hun interesses en mogelijkheden zijn. We kijken
breed op allerlei vlakken. Bijvoorbeeld terrein en
groen, boerderij en industrieel werk.’
‘Voor de meeste cliënten is dit een tijdelijke plek.
Ze stromen weer door, soms na twee jaar, soms na
tien jaar. We bieden afwisseling tussen inspanning en ontspanning. Friso zwemt hier bijvoorbeeld elke woensdag. Hij gaat ook meedoen aan
een gymnastiekgroepje. We wandelen vaak op het
terrein. Friso vindt buitenspelen leuk, skelteren
en schommelen. Eén keer per week koken we hier
samen met de cliënten een maaltijd die ze dan
zelf tussen de middag opeten, bijvoorbeeld pasta.’

Groei

Hedy: ‘Het gaat hier goed met Friso. Hij zoekt
steeds meer contact met de anderen, er is meer
interactie. Je merkt dat hij begrijpt wat je tegen
hem zegt. Hij heeft aandacht voor je. Hij kan
knikken, hij kan lachen. Tegen een collega heeft
hij ook al een keer fluisterend iets gezegd.
Friso houdt van zwemmen. Hij gaat graag naar de
boerderij. Met de paardjes wandelen, gras plukken, stallen schoonmaken, paardjes borstelen.
Het werken in de Bosroos, onze moestuin, vindt
hij ook leuk. Daar verbouwen we bijvoorbeeld
komkommer, tomaat en sla. Dat betekent water
geven, plukken en wieden.’

Doorstroommogelijkheden

‘Friso is net aangemeld voor een nieuwe activiteit: het rondbrengen van broodjes vanuit het
restaurant. Je hebt hier een groot terrein met
verschillende dagbestedingsplekken en woonplekken. Er wonen ook mensen zonder beperking op
het terrein. Er zijn hier allerlei faciliteiten. Er is
een winkel, een zwembad, een gymzaal en een
boerderij. Ik zie op den duur wel mogelijkheden
voor Friso om door te stromen, want er zijn nog
veel dingen die hij kan leren.’ ■

‘Het gaat hier
goed met Friso’
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Menno met meewerkend begeleider Ankie Wessels.

Leren op het werk
Menno Flapper is 20 jaar. Ik ontmoet hem en zijn vaste begeleider Ankie Wessels bij Natuurtalent in Rotterdam. Zijn ouders Mirjam Kleijweg en Michiel Flapper vertellen waarom
zij de keuze hebben gemaakt voor Menno om met 18 jaar te stoppen met school.
Tekst en foto’s: Gert de Graaf.
‘Welk werk doe je hier het liefst?’, vraag ik aan
Menno: ‘Ik doe altijd in de ochtend poep opruimen. Van de pony’s en het schaap. Dat vind ik
echt heel leuk.’ Ankie: ‘Dat doet Menno helemaal
zelfstandig. Geen hulp bij nodig. Niets.’
Menno praat tegen mij in langere zinnen. De
woorden komen niet vloeiend, meer met horten
en stoten. Als ik af en toe aangeef hem niet
goed te kunnen verstaan, zucht hij diep. Maar,
hij probeert het gewoon nog een keer. Menno:
‘Ik help op het land. Onkruid eruit halen. Helpen
met pompoenen plukken. Die kun je lekker eten.
Pompoensoep. En ze zijn voor Halloween. Vrijdag
26 oktober om half acht hebben we hier Halloweenfeest.’
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Ankie: ‘Wat je ook doet, nu niet, maar in het
voorjaar, is potjes vullen met potgrond.’ Menno:
‘Ja, die. Om zaadjes in te doen voor in de kas.’
Ankie: ‘Wat doen we altijd op woensdag om half
vier?’ Menno: ‘Dan doen we de dieren. Varkens
water en eten geven, de schapen hooi, de konijnen voer.’
Ankie: ‘Je hebt verschillende taken. Je doet ze
heel zelfstandig. Ik ben nu twee jaar je werkbegeleider. Je werkt hier twee jaar. Daarvoor heb
je twee jaar stage gelopen. We hebben samen
eraan gewerkt om je te leren taken zelfstandiger
te gaan doen. Dat gaat goed. Soms ben je eerder
klaar met je taken, en ben ik nog in gesprek, dan
ga je uit jezelf verder werken. Je hebt bijvoorbeeld uit jezelf speelgoed dat hier rondzwierf opgeruimd. Of je begint al uit jezelf met de dieren.

Je werkt ook met andere vrijwilligers.’ Menno: ‘Ja,
met Sander, met Oscar, met Bas.’

Mengelmoes van mensen

Ankie: ‘We stimuleren het ook dat Menno met
vrijwilligers werkt. Natuurtalent is een sociale
onderneming voor iedereen met afstand tot de
arbeidsmarkt. Niet alleen voor mensen met een
verstandelijke beperking. Voor hen krijgen we
financiering uit een persoonsgebonden budget
of omdat we als onderaannemer werken voor een
zorgaanbieder. Voor Menno is dit het bedrijf waar
hij werkt en kan samenwerken met anderen. Dit
is een vernieuwende vorm van dagbesteding. Ik
geloof zelf niet in doelgroepenbeleid. Ik wil dat
iedereen met elkaar kan werken. Je hebt hier een
mengelmoes van mensen. Zo vul je elkaar aan. We
eten samen. Gezellig.’ Menno: ‘Ja, gezellig.’ Hij
noemt namen op van collega’s.

‘Menno ziet
anderen
certificaten
halen en wil
dat ook’

Leerproces

Ankie: ‘In het begin hebben we veel samen
gedaan. Bij de overgang van stage naar werk
zijn we gaan uitproberen hoe we Menno steeds
zelfstandiger kunnen laten werken. In het begin
moest ik vaak kijken hoe het ging. Dat hoeft nu
niet meer. Menno maakt zelf zijn taken af. Hij
werkt sneller en ook goed. Hij heeft het zich
écht eigen gemaakt. Er komen steeds nieuwe
taken bij.’ Menno: ‘Ja, onkruid uittrekken.’ Ankie:
‘Bijvoorbeeld leren wieden en schoffelen. Menno
hoeft het allemaal niet in één keer te leren.’

Van school

Moeder Mirjam: ‘Langer op school blijven was
bespreekbaar, maar wij vonden het geen meerwaarde meer hebben.’ Vader Michiel: ‘Menno was
18 toen hij uitstroomde. Toen was school al
teruggebracht naar vier dagen stage en één dag
les. Maar die ene dag school was er geen op hem
toegesneden programma met duidelijke leerdoelen
meer. De school is dan vooral bezig leerlingen op
de juiste vervolgplek te krijgen.’

Menno met zijn ouders Mirjam
Kleijweg en Michiel Flapper.

Mirjam: ‘Het voordeel van school is wel dat ze
een netwerk van stageplaatsen hebben, waardoor
je de mogelijkheid hebt verschillende plekken uit
te proberen. Natuurtalent hebben we via school
gevonden. Onze keuze om van school te gaan,
is in goede harmonie genomen. Op het VSO-ZML
heeft hij veel praktische vaardigheden geleerd.
Daar zijn we heel tevreden over.’

Meerdere werkplekken

Mirjam: ‘Formeel is dit arbeidsmatige dagbesteding. Hij werkt nu tweeënhalf jaar, twee dagen
per week bij Natuurtalent. Hij heeft hier collega’s met en zonder beperking. Hij heeft allerlei
verschillende taken en wordt daarin steeds zelfstandiger. Ze stimuleren hem daarin en laten hem
ontdekken wat hij leuk vindt. Hij ontmoet hier
ook anderen.’

Gastheerschap

Michiel: ‘Het is een stadsboerderij, een oud volks
tuinencomplex, met verschillende bedrijfjes. Er
komen ouderen, kinderen, schoolklassen. Er zijn

projecten voor mensen met een vluchtelingenstatus. Menno komt ze allemaal tegen. Daarnaast
werkt hij twee dagen per week bij Firma van Buiten, een cateringbedrijf, ook met gemengd personeel. Hij leert daar praktische vaardigheden, zoals
snijden, bakken, koken en tafel dekken. Hij leert
er gastheerschap: mensen ontvangen, naar tafel
begeleiden en bedienen. Laatst heeft hij meegewerkt bij een diner in de Oude Kerk in Delft, met
honderden gasten.’
Mirjam: ‘Ze zijn tevreden over hem. Hij wordt vaker gevraagd voor catering in de avonduren. Tot
half twaalf bedienen bijvoorbeeld. Dat doet hij
graag. Hij is daardoor ook zichtbaar in de samenleving. Hij werkt netjes in uniform. Dat doet wat.
Mensen spreken hem daardoor niet kinderlijk aan,
maar als iemand die aan het werk is. Ik vind het
belangrijk dat mensen hierdoor verschillen leren
waarderen.’

Volwasseneneducatie

Mirjam: ‘Tot voor kort ging Menno ook nog één
dag per week naar volwasseneneducatie van
het ROC Mondriaan in Den Haag. Die verzorgen
onderwijs voor mensen met een verstandelijke
beperking, gefinancierd door de gemeente. Het
leek ons een goede voortzetting van onderwijs
voor Menno.’
‘Maar in de praktijk was het niet wat wij er van
verwachtten. Er werd gewerkt in kleine groepjes,
ze deden ‘nieuwsbegrip’, bijvoorbeeld de krant
leren lezen, en ze gingen soms naar musea. Maar
ze hadden voor Menno geen duidelijke leerdoelen.
Het was, vonden wij, meer gericht op ervaringen
opdoen dan op doelgericht leren. Ze maken verschillende groepen. We kennen een andere jongeman met Downsyndroom die in een gemengde
groep heeft gezeten voor sommige vakken. Dat
hadden we ook graag gehad. Menno kwam in een
soort ‘extra zorg’-groep. Het was voor hem niet
erg stimulerend. Hij wilde zelf ook niet meer.’
Wil Menno dan niet meer doorleren?
Toch wel. Michiel: ‘Hij vindt de horeca heel interessant. Hij praat erover en legt ons bijvoorbeeld
uit waarom handen wassen belangrijk is. Hij heeft
zichzelf binnen de catering aangemeld voor een
leergroep over sociale hygiëne. Dat gaat over
bacteriën en houdbaarheid en hygiënisch werken.
Hij ziet anderen certificaten halen en wil dat ook.’
Mirjam: ‘Hij wilde stoppen met school. Maar hij
wil nog wel horecavaardigheden leren. Op zijn
leeftijd lijkt ons dat een heel normale ontwikkeling.’ ■
Info over Natuurtalent: www.talentfabriek010.nl
en www.facebook.com/natuurtalent010/ en
www.100dingen.nl/natuurtalent.html.
Over het cateringbedrijf:
firmavanbuiten.nl.
Over ROC Mondriaan:
www.rocmondriaan.nl/speciale-educatie.
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Wat betekent de wet voor leerlingen met uitstroomprofiel ‘dagbesteding’?

Op welke leeftijd eindigt
het recht op onderwijs?
Tot voor kort verlieten leerlingen met een verstandelijke beperking vaak op hun 20ste het onderwijs. Dit is aan het veranderen. Na je 18de nog naar school gaan, is voor deze leerlingen niet
meer vanzelfsprekend. Zelfs de periode tussen 16 en 18 jaar staat onder druk. Sommige samenwerkingsverbanden (SWV’s) gaan ver in het beperken van de toegang tot onderwijs. Deze SWV’s
hebben als officieel beleid vastgelegd dat iedere leerling met uitstroomprofiel ‘dagbesteding’ de
school verlaat aan het einde van het schooljaar waarin hij of zij 18 jaar is geworden. Is dit juridisch in de haak? De SDS legde de vraag voor aan juriste Jacqueline Schoonheim, verbonden aan
het NSGK Steunpunt Onderwijs. Tekst: Jacqueline Schoonheim.
Kader: José Smits (beleidsanalist NSGK Steunpunt Onderwijs) & Gert de Graaf.

Sinds de invoering van Passend Onderwijs
is er een tendens om jongeren boven de
16 jaar sneller te laten uitstromen van
het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)
naar dagbesteding. Dit wordt gesignaleerd door de brancheorganisatie voor
het speciaal (voortgezet) onderwijs, het
Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO). In mei 2018 waarschuwde LECSO dat sommige samenwerkingsverbanden (SWV’s) jongeren onterecht te
vroeg van het VSO wegsturen door geen
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) meer te
verstrekken.

‘We horen zelfs dat er in een aantal
gevallen géén TLV meer wordt verstrekt
aan leerlingen in het uitstroomprofiel
dagbesteding die ouder zijn dan 16 jaar!’
(LECSO, 2018)1
De SDS krijgt soortgelijke signalen. Meerdere ouders van kinderen met Downsyndroom melden dat zij, als hun kind
16 jaar is, van de school en het SWV te
horen krijgen dat de jongere niet langer
dan het jaar waarin hij of zij 18 wordt,
op school mag blijven. Soms worden leerlingen zelfs al met 16 jaar weggestuurd.
In sommige SWV’s is deze tendens omgezet in officieel beleid. Als het uitstroomprofiel in het Ontwikkelingsprofielplan
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(OPP) ‘dagbesteding’ is, dan krijgt een
leerling in het VSO in het desbetreffende
SWV standaard geen verlenging meer van
de TLV voor het schooljaar nadat hij/zij
18 is geworden. Ongeacht zijn of haar
verdere mogelijkheden tot leren. Dit is in
tegenstelling tot wat ouders verwachten
op basis van de Wet op de expertisecentra (WEC). Tot voor kort was 20 jaar voor
leerlingen uit het onderwijs voor Zeer
Moeilijk Lerenden (ZML-leerlingen) dan
ook een heel gebruikelijke leeftijd om
het VSO te verlaten.

Update

Vervroegde uitstroom uit
het speciaal onderwijs:

Wat vertellen de CBS-cijfers?

We hebben de cijfers van het CBS over
deelname aan het onderwijs nader geanalyseerd. Hierbij kijken we naar het
speciaal basis- en voortgezet onderwijs
(V)SO, zoals opgenomen in de Wet op
de expertisecentra (WEC).
De figuur geeft weer hoe een negental
cohorten zich vanaf hun 12de jaar door
het (V)SO heen hebben bewogen. Het
oudste cohort is 18 jaar geworden in
schooljaar 2009-2010, het meest recente in 2017-2018. Wat je in al deze
cohorten ziet, is een toename van
deelname aan het (V)SO tussen 12 jaar
en 15 jaar. Na het 16de jaar daalt de
deelname. Vervolgens is de groep 18+
in het VSO in de oudere cohorten groter
(of in sommige jaren min of meer gelijk) dan de groep 17-jarigen in het VSO.
Verklaring hiervoor is dat het CBS geen
onderscheid maakt tussen 18-, 19- en
20-jarigen, en een deel van de 19- en
20-jarigen gaat nog naar het VSO.

nen verloopt de daling tussen 16 en 17
jaar iets steiler, maar vooral opvallend
is dat de 18+ groep veel kleiner is dan
de groep van 17 jaar (in hetzelfde cohort). Dit betekent dat de groep die
na 18 jaar nog naar het VSO gaat, de
laatste jaren aanzienlijk kleiner is geworden.

De vraag rijst of een SWV wel conform
de wet handelt door een dergelijke algemene regel toe te passen, of dat er hier
sprake is van een vorm van ongelijke
behandeling op grond van handicap.
Zo’n SWV lijkt de in de WEC wettelijk
vastgelegde mogelijkheid om met 20 jaar
uit te stromen, te negeren. Ook lijkt er
sprake te zijn van discriminatie op grond
van handicap omdat leerlingen met een
uitstroomprofiel ‘dagbesteding’ (over het
algemeen leerlingen met een relatief laag
IQ) minder jaren onderwijs krijgen, waar
leerlingen met een hoger uitstroomprofiel
wel mogen doorleren.

Juridisch kader

Dit juridisch advies behandelt de vraag
hoelang jongeren met een verstandelijke
beperking in het speciaal onderwijs recht
hebben om onderwijs te volgen. Het
begint met de relevante bepaling van
de WEC en het antwoord van de vorige
staatssecretaris van Onderwijs over deze
kwestie. Vervolgens bespreken wij een
oordeel van de Geschillencommissie Pas-

Bron: CBS Statline: (Speciaal) basisonderwijs en speciale scholen; leerlingen,
schoolregio. Bewerking door José Smits &
Gert de Graaf.

De CBS-cijfers bevestigen daarmee
dat in recente jaren sprake is van een
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send Onderwijs in een geschil waarin ouders het niet eens waren met het niet-afgeven van een TLV voor hun zoon van 19
jaar. Wij eindigen met een beschouwing
over gelijke behandeling en de bescherming van het recht op onderwijs geboden door de Wet gelijke behandeling op
grond van handicap of chronische ziekte
(WGBH/CZ) en het VN-Verdrag inzake de
rechten van personen met een handicap
(IVRPH), sinds 2016 van kracht in Nederland.

Wet op de expertisecentra

De verwachting dat jongeren met een beperking mogen doorleren tot hun 21ste,
komt niet uit de lucht vallen. De Wet
op de expertisecentra (WEC) legt vast in
artikel 39, lid 4 dat jongeren in het VSO
in principe mogen blijven leren tot het
einde van het schooljaar waarin zij
20 jaar worden:
(….) De leerlingen verlaten het voortgezet speciaal onderwijs uiterlijk aan het
einde van het schooljaar waarin de leeftijd
van 20 jaar is bereikt.

18

2013-2014

De rijksoverheid geeft hetzelfde aan op
haar website bedoeld om informatie te
verstrekken aan burgers in antwoord op
de vraag: Hoe lang mag mijn kind
speciaal onderwijs volgen?2
(…) Uw kind moet het voortgezet
speciaal onderwijs uiterlijk verlaten als
het 20 is. Soms is ontheffing mogelijk van
deze leeftijdsgrenzen.
Recente navraag bij het ministerie van
OCW leidt ook tot dezelfde conclusie,
waarbij OCW in een mail van 15 oktober
2018 nadrukkelijk verwijst naar de bepaling in de WEC:
Een leerling moet het voortgezet speciaal
onderwijs verlaten aan het einde van het
schooljaar waarin de leeftijd van 20 jaar is
bereikt (artikel 39, vierde lid van de WEC). De
Inspectie van het Onderwijs kan een school
hier ontheffing voor verlenen (op grond van
artikel 39, vijfde lid, van de WEC) waarbij het
uitgangspunt moet zijn dat de ontwikkeling
van de leerling daar bij gebaat is.
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Die ontheffing betreft overigens verlenging
van de schoolloopbaan na 20 jaar. Als antwoord op de vraag of een leerling voor zijn
21ste verjaardag uitgeschreven kan worden
van een school als hij/zij of zijn of haar
ouders dat niet willen, is het antwoord van
OCW dat een onderwijsconsulent ingeschakeld kan worden, als ‘er onduidelijkheid’
zou zijn ‘over of een leerling nog leerbaar
is of dat uitschrijving gewenst is’. In het
antwoord van OCW wordt de vraag of een
leerling ‘nog leerbaar’ is, afgezet tegen de
wenselijkheid van uitschrijving – iets wat
een individuele afweging vereist.3 Zo’n
individuele afweging kan niet gemaakt
worden bij een beleid dat een algehele
uitsluiting inhoudt.

Kamervragen

In 2015 heeft de toenmalige staatssecretaris van Onderwijs Kamervragen
beantwoord over ‘problemen met de bekostiging van het voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen ouder dan 18 jaar’.4
De eerste vraag gaat over het onderwerp
van dit advies:
‘Acht u het wenselijk dat zeer moeilijk
lerende leerlingen (ZMLK) vanaf hun achttiende jaar thuis komen te zitten, terwijl
zij volgens de Wet op de expertisecentra
(WEC) recht hebben op onderwijs in ieder
geval tot en met het schooljaar waarin zij
20 jaar worden?’
De staatssecretaris verwijst naar de tekst
van artikel 39, lid 4 WEC en merkt daarbij
op:
‘Het uitgangspunt is dat per leerling de
afweging wordt gemaakt wat het beste is:
langer verblijf in het onderwijs of een vervolgbestemming buiten het onderwijs. Dit
kan er dan ook toe leiden dat leerlingen
op hun achttiende jaar het vso verlaten.
De afweging is gebaseerd op het ontwikkelingsperspectief van de leerling en gebeurt
in overleg met de ouders.’
De staatssecretaris herhaalt dat een individuele afweging gemaakt moet worden
in zijn antwoord5:
‘Het is belangrijk dat jongeren goed worden voorbereid op de volgende stap na
het vso. Per leerling moet, in lijn met het
ontwikkelingsperspectief, gekeken worden
naar het moment waarop de leerling uitstroomt naar dagbesteding, toetreedt tot
de arbeidsmarkt of, in uitzonderlijke gevallen, het vervolgonderwijs betreedt. Het
moment waarop de vervolgstap mogelijk
is, verschilt per kind.’
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Advies Geschillencommissie Passend
Onderwijs

De Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO) heeft een advies uitgebracht
in een specifieke zaak over deze kwestie.5
De ouders van een 19-jarige leerling
in het Mytyl-onderwijs (Cluster 3 VSO)
maakten bewaar tegen een besluit van de
Commissie van Begeleiding om een TLV
te weigeren.
De ouders wilden dat hun zoon o.a. zijn
leesvaardigheden verder zou kunnen
ontwikkelen. Dagbesteding was wel al
door ouders geregeld. Verweerders in de
zaak, SWV en Mytylschool, beriepen zich
op de Wet Kwaliteit (V)SO die in 2012 in
werking trad om het (V)SO efficiënter en
doeltreffender te maken. De GPO haalt in
haar overwegingen de Memorie van Toelichting aan en constateert dat het kader
voor het besluit gevormd is door de leerplichtleeftijd en het uitstroomprofiel:
F is niet kwalificatieplichtig vanwege zijn
uitstroomprofiel dagbesteding. In de Memorie van Toelichting bij de Wet kwaliteit
(v)so (Handelingen II 2010-2011, 32812,
nr 3) is op pagina 8 toegelicht dat bij de
uitstroom dagbesteding de verblijfsduur
functioneel is; in beginsel stroomt de leerling uit na ten minste het bereiken van de
leeftijd waarop hij niet meer leerplichtig is
en nadat hij een plaats heeft verworven in
een instelling voor dagactiviteiten.6
Aan die twee vereisten was voldaan. In
een verdere inhoudelijke beoordeling
stelt de GPO dat voldoende rekening is
gehouden met de functionaliteit van het
onderwijs. Aan de leerdoelen, opgesteld
in een Ontwikkelingsperspectief (OPP),
was volgens de Commissie van Begeleiding ruim voldaan. Volgens deze commissie van de school had de jongeman in
feite niets meer te leren op school wat
hij niet ook kon leren op de dagbesteding:
De Commissie van Begeleiding van de mytylschool heeft ook inhoudelijk beoordeeld
of schoolbezoek van F nog langer voorliggend is. De school heeft in dit kader opgemerkt dat de in het OPP van F vastgelegde
leerdoelen in ruim voldoende mate zijn
behaald. Bezwaarden bestrijden dit niet,
maar stellen dat er nog mogelijkheden
resteren. (…)

Weliswaar is het bestreden besluit, dat is
gebaseerd op twee deskundigenverklaringen, bescheiden gemotiveerd, maar het
bevat in essentie de gronden waarom is
besloten tot afwijzing van de TLV. Dat
bezwaarden niet zijn gehoord toen verweerder voornemens was de TLV-aanvraag
af te wijzen, acht de Commissie voldoende
hersteld in deze bezwaarprocedure, waar
bezwaarden gelegenheid is geboden voor
de Commissie te verschijnen, maar waar
zij om hen moverende redenen van hebben
afgezien.7
Ouders waren in deze zaak niet op de
hoorzitting bij de GPO aanwezig om hun
visie verder uit te leggen. De GPO heeft
daarmee een oordeel geveld zonder meer
te weten te komen over de mogelijkheden van de jongeman in kwestie. Bij de
zitting zijn geen vragen gesteld over de
mogelijkheid om nieuwe leerdoelen te
formuleren. Het ruim voldoen aan gestelde leerdoelen (gesteld twee jaar eerder)
triggerde bij de GPO niet de vraag of er
nieuwe leerdoelen mogelijk waren, maar
lijkt alleen te bevestigen dat de jongeman ‘uitgeleerd’ was – en dat wat hij
verder zou willen leren binnen de dagbesteding zou kunnen worden aangeboden.
Op grond van het feit dat dagbesteding
beschikbaar was, werd zonder meer aangenomen dat dit de juiste plek voor deze
jongeman zou zijn, ongeacht zijn onderwijsbehoeften en/of -mogelijkheden.
Wat wij zien, is dat ouders gewaarschuwd
worden om tijdig een plek te zoeken in
de dagbesteding, en dat vervolgens die
dagbesteding in plaats van onderwijs
beschouwd wordt als de voorliggende
voorziening.

Wet Kwaliteit (V)SO en toepassing van
de functionaliteitstoets

Het oordeel van de GPO rust deels op de
in 2012 aangenomen Wet Kwaliteit (V)SO.
Het is opmerkelijk dat een wet, gericht
op het vergroten van de kwaliteit van
het speciaal onderwijs, de beschikbare
leerjaren voor een specifieke groep leerlingen juist verkleint. Leerlingen met een
uitstroomprofiel ‘dagbesteding’ krijgen
minder onderwijsjaren, omdat zij geen
onderwijs meer krijgen als zij het VSO
verlaten.
De Memorie van Toelichting bij deze wet8
koppelt aan de verblijfsduur in het speciaal onderwijs een functionaliteitstoets
voor de drie mogelijke uitstroomprofielen. Dit pakt echter nadelig uit voor het
profiel ‘dagbesteding’. De GPO verwijst in

Update

haar oordeel in de hierboven beschreven
casus naar deze Memorie van Toelichting,
als zij stelt dat het bevoegd gezag de
verblijfsduur bepaalt, waarbij de leerplicht en het uitstroomprofiel de kaders
vormen, met als doel een ‘functioneel
verblijf.’
(…) Ook bij het uitstroomprofiel dagbesteding geldt dat de verblijfsduur functioneel is; in beginsel stroomt een leerling uit
na ten minste het bereiken van de leeftijd
waarop hij niet meer leerplichtig is en nadat hij een plaats heeft verworven in een
instelling voor dagactiviteiten.9
De desbetreffende wetgeving wil de kwaliteit van het speciaal onderwijs verbeteren. Het (V)SO was onder vuur komen
te liggen door kritische rapporten van de
Onderwijsinspectie, maar ook door de oplopende kosten van het groeiend aantal
(V)SO-indicaties.
Het doel van die
kwaliteitsverbetering is ‘om de kansen op effectieve
participatie in de
maatschappij van
leerlingen met een
beperking te vergroten.’

Toepassing van een ogenschijnlijk neutrale ‘functionaliteitstoets’ resulteert in het
beperken van de onderwijsmogelijkheden
van alleen mensen met uitstroomprofiel
‘dagbesteding’. Hiermee worden vooral
jongeren met een verstandelijke en/of
meervoudige beperking getroffen. Hun
wordt verdere toegang tot het onderwijs
ontzegd, terwijl alle andere leeftijdsgenoten in Nederland wel toegang hebben tot
vervolgonderwijs, in veel gevallen tot ver
voorbij de leeftijd van 21 jaar.
Er moet een goede reden zijn om zo’n
onderscheid te maken. In alle gevallen
van verplichte vroege uitstroom uit het
onderwijs zou bekeken moeten worden
of de leerling met een redelijke aanpassing toch onderwijs kan blijven volgen,
of dat dit onevenredig belastend is voor
de school en/of het SWV. Dit kan alleen
als er individueel kan worden getoetst.
Ook belangrijk
is dat juist
déze jongeren,
die moeilijker
en langzamer
leren dan hun
leeftijdsgenoten en die de
minste kansen
hebben om deel
te nemen in de
maatschappij, vaak veel baat hebben bij
langer leren.

‘Blijf eisen dat de inhoud
van een OPP recht doet
aan de leermogelijkheden
van je kind’

Hoe de kansen op participatie van jonge
mensen worden vergroot met een kortere leertijd in het speciaal onderwijs en
eerdere toegang tot dagbesteding, wordt
niet nader besproken. In plaats daarvan lijkt de groep leerlingen met profiel
‘dagbesteding’ als geheel uitgesloten te
worden van deelname aan onderwijs na
de leerplichtige leeftijd. Zoals we eerder
hebben gezien, is dit niet de lezing van
de wet gegeven in 2015 door de staatssecretaris van Onderwijs. Bovendien zou
deze uitleg van de wet in strijd kunnen
zijn met zowel de WGBH-CZ als het
IVRPH.

Indirect onderscheid

De WGBH-CZ verbiedt het maken van
onderscheid in toegang tot onderwijs op
basis van handicap of chronische ziekte:
Onderscheid is verboden bij het aanbieden
van of verlenen van toegang tot goederen
of diensten (…)10
Partijen mogen geen expliciet of direct
onderscheid maken, maar ook niet een onderscheid die een groep onevenredig treft
door een schijnbare ‘neutrale’ regel toe te
passen.11

Artikel 24 van het door Nederland geratificeerde VN-Verdrag IVRPH voorziet in
lid 5 dat mensen met een beperking:
…zonder discriminatie en op voet van
gelijkheid met anderen, toegang verkrijgen tot algemeen universitair en hoger
beroepsonderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en een leven lang leren.
Daartoe waarborgen de Staten die Partij
zijn dat redelijke aanpassingen worden
verschaft aan personen met een
handicap.12
Een wet die de mogelijkheid biedt om
jongeren in het VSO te laten blijven
leren tot het einde van het schooljaar
waarin zij 20 jaar worden, handelt in de
geest van het IVRPH. Het dichttimmeren
van deze mogelijkheid op basis van de
leerplichtige leeftijd en het type uitstroomprofiel ontneemt een groot deel
van de jongeren met het uitstroomprofiel
‘dagbesteding’ de kans om zich verder
te ontwikkelen binnen de kaders van
het onderwijssysteem. Het inkorten van
de verblijfsduur in het onderwijs heeft

een nadelig effect op de inhoud van het
onderwijstraject. Het starten met stages
zal hierdoor worden vervroegd, waardoor
onderwijstijd besteed aan het stimuleren
van de cognitieve ontwikkeling verder
onder druk komt te staan.

Aanbevelingen aan ouders

Het is essentieel dat ouders blijven eisen
dat de inhoud van een OPP recht doet
aan de leermogelijkheden van hun kind.
Een OPP hoort minstens jaarlijks bijgesteld te worden en de leerdoelen moeten
zijn afgestemd op de actuele ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling.
Op het moment dat een TLV wordt geweigerd, kunnen ouders hiertegen bezwaar
maken, eerst bij het SWV zelf, en als dit
niets oplevert, vervolgens bij de GPO.
Hierbij moeten ouders (en school) goed
beargumenteren wat de meerwaarde is
van langer onderwijs volgen voor deze
specifieke leerling.
Een geactualiseerd OPP, met daarin nog
te behalen leerdoelen, is in die situatie
cruciaal.
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