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Whoa

MARGRIET OOSTVEEN

T
oen boze pubers zich gisteren verzamelden op
een schoolplein in Uden om hun favoriete leraar
te verdedigen, moest ik denken aan Ting-Yi Oei,
docent geschiedenis op een middelbare school
in het Amerikaanse plaatsje Reston, Virginia.

Vier jaar geleden sprak ik hem over de catastrofe die hem
overkwam: Oei vertelde zijn directeur over naaktfoto’s van
leerlingen, die een jongen uit zijn klas hem op zijn telefoon
liet zien. De directeur vroeg hem er, als bewijsstuk, eentje
te downloaden op zijn computer. Maar de moeder van de
jongen deed daarop aangifte van het bezit van kinderpor-
no. Ting-Yi is geboeid afgevoerd, zijn mugshot ve r s c h e e n
met naam in de kranten, Fox News bonsde op zijn deur.
Toen zijn naam eindelijk was gezuiverd, was hij een jaar en
150.000 dollar aan advocaten verder. Zijn directeur, als de
dood voor schadeclaims, deed niets.
Bij dit soort verhalen is het nooit de vraag of, maar wanneer
een Nederlandse variant hier opduikt. En nu, midden in de
‘Week van de Mediawijsheid’, begint het erop te lijken. Op
het Udens College, op de vmbo-afdeling Kleinveld, is vrij-
dag een leraar op non-actief gezet, omdat hij een seksueel
getint filmpje liet zien.
Maar wat is er nu echt gebeurd? Ik had gisteren tegen het
eind van de middag Mathilda Voois aan de telefoon. Zij is
een boze ouder, maar niet om de reden die je dan verwacht:
ook Mathilda stond op het schoolplein te demonstreren te-
gen de schooldirectie. Ze hadden al een steunpagina voor
de leraar op Facebook, met de titel ‘Arno moet blijven’.
„Drie maanden geleden heeft een leerling Arno een nogal
seksueel filmpje gestuurd”, zei Mathilda. „Hij opende het
per ongeluk in aanwezigheid van een paar andere leerlin-
gen. En toen zei hij: ‘W h o a’.”

N u gaf Mathilda de telefoon aan leerling Kevin van La-
nen (15). Kevin stuurde een protestbrief naar de di-
rectie. „Het was een grappig bedoeld filmpje van

een vrouw bij de dokter, en dan onderzoekt hij haar, en dan
zit er een vagina in haar nek. Of zoiets”, zei Kevin. „Ma a r
daar kon Arno niets aan doen. Hij is juist de beste leraar
hier, de énige die pubers begrijpt.”
Schooldirecteur Wiel Sporken wilde toen ik hem belde nog-
al plechtig niets zeggen. Behalve dan dat zich „een incident
had voorgedaan dat wij scharen onder ontoelaatbaar ge-
d ra g ”. Drie maanden geleden dus, of lag het soms aan het
Brabants Dagblad, dat het dit weekend naar buiten bracht,
na een anonieme tip? Advocaat Koen van den Ing werkte
gistermiddag in zijn Udense kantoor aan „een gezamenlijke
verklar ing” van de leraar en de school, die „binnen een
paar dagen” zou komen. Mathilda en Kevin gaven nog wat
telefonisch live-verslag vanaf het schoolplein ( „De directie
trok net een paar leerlingen keihard naar binnen!” )
Kevin zei: „Als er hier zoveel leerlingen voor een leraar bui-
ten staan, dan betekent dat iets.” En toen, aandoenlijk: „Als
ik later groot ben, en ik heb kinderen, dan zou ik ze zó naar
Arno sturen.” Op de één of andere manier klonk me dat
best mediawijs in de oren.

Margriet Oostveen ( m .o o s t ve e n @ n rc . n l )
schrijft op deze plek een wisselcolumn
met Arjen van Veelen ( a .v.ve e l e n @ n rc . n l ) .

Toen zijn naam eindelijk was gezuiverd,
was hij een jaar en 150.000 dollar
aan advocaten verder

Rugzak inleveren,
en terug naar de
gewone school
Door Julie Wevers

ALKMAAR. „Plotseling hoorde ik in de
lerarenkamer opmerkingen als: dat
kind is een echte autist”, zegt oud-
schooldirecteur Frank Hoogeboom.
„Toen wist ik: dit kan uit de hand lo-
pen.” Inmiddels is hij, als directeur van
het samenwerkingsverband voortgezet
onderwijs Noord-Kennemerland, ver-
antwoordelijk voor de ondersteuning
van alle 15.000 leerlingen in zijn regio.

De diagnostische blik van leerkrach-
ten had volgens Hoogeboom alles te
maken met de in 2003 ingevoerde leer-
linggebonden financiering, beter be-
kend als het ‘rugz akje’. Voor elk kind
dat aantoonbaar behoefte had aan ex-
tra ondersteuning, kon een reguliere
school extra geld krijgen. Voorwaarde
was meestal dat bij een kind een ‘han-
dic ap’ of ‘stoorni s’ was vastgesteld.

Hierdoor werden meer ‘e t i ke t te n’ op
kinderen geplakt dan ooit – zoals de dia-
gnoses ADHD, ODD, PDD-NOS en syn-
droom van Asperger. Wilma Lozowski,
beleidsmedewerker bij het Nederlands
Instituut van Psychologen (NIP). „Al-
leen dan kon de school voor een kind
extra ondersteuning krijgen.”

Van alle leerlingen in het basisonder-
wijs heeft nu 1 procent een rugzakje, in
het voortgezet onderwijs 1,5 procent.
Mede om de groei van rugzakjes en
speciaal onderwijs in te dammen
wordt vanaf augustus 2014 een ingrij-
pende hervorming ingevoerd onder de
naam ‘passend onderwijs. Schoolbe-
sturen moeten dan elke leerling een
geschikte plek bieden; leerlingen met
een ‘z o r g b e h o e f te ’ moeten zoveel mo-
gelijk naar een reguliere school.

De opmars van aandoeningen had
ook te maken met de bloei van de kin-
der- en jeugdpsychiatrie eind vorige
eeuw. Nieuwe diagnoses deden hun in-
trede, zoals PDD-NOS en syndroom
van Asperger – lichte vormen van autis-
me. De kennis over bestaande aandoe-

ningen nam fors toe, zoals die over
‘aandachtstekort met impulsiviteit’, of-
wel ADHD.

De boodschap van psychiaters, psy-
chologen en orthopedagogen luidde
dat deze aandoeningen vroeg moe sten
worden opgespoord en behandeld, in
het belang van het kind. „Te re c h t ”,
zegt Lozowski. „Maar vaak kan je als
behandelaar volstaan met het analyse-
ren van de problemen bij een kind,
zonder dat je daar onmiddellijk een
diagnose aan vast koppelt. Doordat het
systeem hier expliciet om vroeg, kwa-
men die diagnoses er toch.”

De urgente boodschap uit de kinder-
en jeugdpsychiatrie bereikte rond de
eeuwwisseling het onderwijs. „L eer-
krachten kregen plotseling te maken
met allerlei diagnoses waar ze hele-
maal geen verstand van hadden”, zegt
Hoogeboom. „Maar ze moesten er wel
snel iets mee doen, anders liep de ont-
wikkeling van het kind gevaar.”

In 2003 deed het rugzakje zijn intre-
de. Hiermee konden scholen spec iali s-
tische kennis over psychiatrische aan-
doeningen inkopen bij regionale ex-
pertisecentra. „De ambulant begelei-
ders van deze centra waren vaak heel
goed en hoorden er al gauw helemaal
bij op scholen”, zegt Hoogeboom.

Ouders en scholen waren er volgens
hem „heilig van overtuigd” dat ze kin-
deren deze kennis niet moesten ont-
houden. Maar het hek ging volgens
Hoogeboom van de dam. „In hoog tem-
po begon het aantal rugzakjes in onze
regio te groeien. Tot mijn verbazing zat
er ook geen enkele financiële rem op.
Of je als school nou tien of twaalf rug-
zakjes per jaar wilde, als de aanvragen
in orde waren, kreeg je die gewoon.”
Het aantal leerlingen met rugzakjes
steeg van 11.000 naar nu 39.000.

Tot Hoogebooms teleurstelling bete-
kende een rugzakje lang niet altijd dat
er goede hulp kwam. „Maar dan lag er
wel een diagnose die een langdurig
stempel voor een leerling betekende,
met alle mogelijke negatieve conse-
quenties voor vervolgonderwijs of ar-
beidsmarkt .”

Een aantal leerkrachten deed vol-
gens Hoogeboom weinig met een dia-
gnose en liet de ondersteuning liever
over aan de ambulant begeleider die
twee keer per maand langskwam. „Te r -
wijl ze zelf ook geacht werden aanpas-
singen te doen. Bijvoorbeeld door huis-
werk voor leerlingen met autisme ook
op het bord te schrijven, omdat zij in-
formatie vaak langzamer verwerken.
Of door leerlingen met oppositioneel
gedrag beter te begrenzen.”

Hierdoor kon een leerling ondanks
de rugzak vastlopen. „Dan concludeer-
de de school dat sprake was van hande-
lingsverlegenheid en werd het kind
naar een speciale school verwezen,
terwijl dit niet altijd nodig was.”

De drempel naar het speciale onder-
wijs was volgens Hoogeboom te laag.
Tegelijk met het rugzakje kreeg een kind
namelijk ook een ‘toelatingskaar tje’
voor een speciale school. „En aangezien
de inspectie van scholen voor voortge-
zet onderwijs steeds betere prestaties

verwachtte, lag de keuze voor verwij-
zing naar zo’n school voor de hand.”

Vooral zogeheten cluster-4-scho-
len, voor leerlingen met een psychia-
trische aandoening of ernstige ge-
dragsproblemen, groeiden de afgelo-
pen jaren spectaculair: van 14.266
leerlingen in 2007 tot 34.819 in 2011.
Die groei kwam vooral door leerlingen
met een vorm van autisme, die inmid-
dels bijna 60 procent uitmaken van de
populatie van deze scholen.

Deze leerlingen – meest jongens –
waren hier lang niet altijd op hun plek,
zeker niet als ze slim waren. Op veel
cluster-4-scholen is vmbo het hoogst
h a a l b a re . Bovendien is zo’n 30 pro-
cent van deze scholen ‘z wak’ tot ‘zeer
z wak’ volgens de onderwijsinspectie.
Hoogeboom: „In feite werd soms te-
gen ouders gezegd: uw kind heeft ex-
tra ondersteuning nodig, we sturen
hem naar een zwakke school. Dat is
toch raar?”

Het rugzakje had de onstuitbare
groei van het dure speciale onderwijs

LARS (18)

Met aspergersyndroom in het speciaal onderwijs
Lars (18) heeft het syndroom
van Asperger. Hij zit in de zes-
de klas vwo van het Amster-
damse Altracollege, een van
de weinige scholen voor
voortgezet speciaal onderwijs
in Nederland waar je een havo-
of vwo-diploma kan halen.

„Ik vind het fijn op deze school.
Alles is lekker duidelijk en
roosterwijzingen zijn tot 0 pro-
cent gereduceerd. In het regu-
liere onderwijs zijn ze je als au-
tist op een gegeven moment
zat. Want je droomt zo nu en
dan weg, of je hebt plotseling
een afzonderneiging omdat je
overprikkeld bent. Hier hebben

leraren er meer begrip voor.
„Er wordt op deze school wel
van je verwacht dat je de soci-
ale vaardigheden machtig
bent als je weggaat. Ik hoef op
dat gebied alleen nog maar
wat schaaf- en schuurwerk te
verrichten, bijvoorbeeld door
mijn Kees Bakels-syndroom te
leren onderdrukken. Net als de
hoofdpersoon uit Theo Thijs-
sens boek Kees de Jongen
denk ik vaak na over hoe een
situatie anders had kunnen
verlopen. Puur zelfentertain-
ment, maar niet altijd handig.
„Op de basisschool wist ik al
dat ik naar deze school zou
gaan omdat ik veel begeleiding

nodig heb. Ter voorbereiding
adviseerde de basisschool me
groep 8 al op een speciale
school te doen. Dáár had ik lie-
ver niet gezeten. Als een leer-
ling flipte, werd hij naar de ti-
me-out gebracht en dan deden
ze de deur op slot. Het was ei-
genlijk een isoleercelletje.
„Ik zou niet naar een reguliere
middelbare school willen; de
cultuur is zo anders. Op mijn
huidige school hebben we bij-
voorbeeld twee keer per jaar
werkpakkendag. Dan komt ie-
dereen in zijn Albert Heijn- of
Lidl-pakje. Ik vind dat leuk,
maar op een normale school
zou ik uitgejouwd worden.”

A d ve r t e n t i e

SAM (17)

Met aspergersyndroom in het regulier onderwijs
Sam (17, syndroom van Asperger) zit
sinds kort met een rugzakje in een
reguliere havo-5-klas van het
Amsterdamse Cosmicus Lyceum.
Hiervoor zat hij in de special class va n
deze zelfde school. In zo’n klas zitten
‘r u g z a k l e e r l i n g e n’met autisme, maxi-
maal veertien. De eerste drie jaar heb-
ben ze samen les in een vast, ‘p r i k ke l -
a r m’ lokaal. Daar krijgen ze intensieve
begeleiding.

„In het derde jaar kwam ik uit mijn
schulp. Plotseling werd mijn sociale
drang veel sterker dan mijn studie-
drang en hierdoor bleef ik zitten. Ge-
lukkig zat ik toen nog in de special
class, waar altijd een volwassene was
bij wie ik terecht kon met vragen. Over

de leerstof, maar ook over problemen
met vriendinnetjes die ik in de klas niet
van me af kon zetten.
„De special class was de rustigste
klas e ve r. Dat heeft mij goed geholpen
om sterker in mijn schoenen te staan.
Nu ik in een gewone klas zit, met zo’n
dertig leerlingen, kan ik mij veel min-
der goed concentreren. Voor het
eerst moet ik elk uur naar een ander
lokaal, en dit betekent dat ik elke les
moet bijkomen van de drukte op de
gang.
„Dit is voor mij een heel fijne school,
vooral omdat de leerkrachten hier
niet snel straffen. Als er ruzie ontstaat,
vragen ze heel rustig, zonder emotie,
aan iedereen wat er precies is ge-
b e u rd .

„Op mijn reguliere basisschool in Am-
sterdam-Zuidoost werden de hele
dag straffen uitgedeeld. Soms moest
ik daardoor overgeven van de stress.
In groep 8 gingen we op schoolkamp
en bij aankomst plukte ik een blaadje
van de heg om de nerven te bestude-
ren. Toen werd mijn juf heel boos. Ze
zei: „Als je dat nog één keer doet,
mag je meteen met de bus weer naar
huis.”
„Met de leerlingen kon ik ook niet op-
schieten. Die schreeuwden, stompten
en snoepten de hele dag, terwijl ik
bezig was met de Griekse mytholo-
gie. Na school kocht ik hun liefde
door kippenpootjes voor ze te kopen,
dat werkte gelukkig waanzinnig
goed.”

Met het passend onderwijs in
zicht heeft Peter Mol, directeur
van het expertisecentrum
N o o r d - Ke n n e m e r l a n d , het
drukker dan ooit. Voor zijn work-
shops over gedrag is veel be-
langstelling nu reguliere scho-
len meer ongeorganiseerde of
drukke leerlingen verwachten –
leerlingen die nu vaak nog naar
het speciale onderwijs gaan.
Kinderen zijn volgens Mol niet
problematischer dan vroeger.
„Het onderwijs zelf is gigantisch
veranderd. Zo verlangen scho-
len voor voortgezet onderwijs
veel meer sociale vaardigheden
en zelfredzaamheid.”En leerlin-
gen staan volgens hem bloot
aan veel meer prikkels. „Voor een
groot aantal gewoon te veel.”

Als voorbeeld noemt Mol het
leesonderwijs op de basis-
school. „Toen ik begon als leer-
kracht zei ik: pak allemaal Pim,
Frits en Idaop bladzij 5.”To e n
kwam het ‘n i ve a u l e ze n’ en daar-
mee, aldus Mol, de onrust. „De
klas werd in groepjes verdeeld,
op verschillende locaties. Som-
mige kinderen moesten met een
totaal onbekende ouder mee
naar de gymzaal.”
Tijdens zijn workshops geeft
Mol concrete tips over prikkel-
vermijding. „Haal in december
de kerststerren écht weg, ook
de touwtjes waar ze aan han-
gen. Die wapperen in maart
vaak nog aan het systeempla-
fond, vreselijk! Daar zijn zo weer
leerlingen door afgeleid.”

G E D R AG S E X P E RT

De leerling is niet lastiger, er zijn te veel prikkels

A d ve r t e n t i e

282
duizend leerlingen krij-
gen in Nederland extra
ondersteuning in het
onderwijs. Zij zitten met
een ‘r u g z a k j e’ in het re-
guliere onderwijs, of ze
gaan naar een speciale
voorziening, zoals het
speciale basisonderwijs
(sbo), praktijkonderwijs,
leerwegondersteunend
onderwijs of ( vo o r t g e -
zet) speciaal onderwijs.

2,4
miljard euro kost die
extra ondersteuning per
jaar. Dat geld gaat naar
5,6 procent van de an-
derhalf miljoen basis-
schoolleerlingen en 18,1
procent van de miljoen
leerlingen in het voort-
gezet onderwijs.

tot staan moeten brengen. Elk kind
dat dankzij het extra geldbedrag op
een reguliere school kan blijven, rede-
neerde het ministerie van Onderwijs,
is er één minder in het speciale onder-
wijs. Dit bleek een illusie. Het speciale
onderwijs groeide door, van 54.000KNUS,

het sublieme,
nieuwe boek van
NRC-columnist
Margriet Oostveen

Nu verkrijgbaar in boekhandel
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Pier Ebbinge Rela1e
U verzandt te vaak in gezellig
sociaal gedoe en wilt meer in
het leven. U mist een goede,

gelijkwaardige partner.

leerlingen in 2003 naar 70.000 nu.
Volgens het ministerie is het zorg-

systeem in het onderwijs failliet. De
uitgaven voor rugzakjes en speciale
scholen zijn fors gestegen, terwijl de
kwaliteit van de zorg achterblijft. Zo
zijn veel leerkrachten in het reguliere
onderwijs – met name voortgezet on-
derwijs – volgens de onderwijsinspec-
tie nog steeds niet in staat om te gaan
met verschillen tussen leerlingen.

Met de introductie van passend on-
derwijs gaat het roer om. Het rugzakje
verdwijnt. Samenwerkingsverbanden
van reguliere en speciale scholen krij-
gen een vast budget voor extra onder-
steuning, gebaseerd op leerlingental
in hun regio. Daarnaast krijgen school-
besturen zorgplicht: ze móéten zor-
gen dat elke leerling een geschikte on-
derwijsplek heeft. ‘Af s c hu ive n’ va n
leerlingen naar het dure speciale on-
derwijs blijft mogelijk. Maar anders
dan vroeger zullen reguliere scholen
financieel hard worden getroffen als
ze dit te vaak doen.

Passend onderwijs Te veel leerlingen kregen een diagnose;
in 2014 moet de reguliere school hen opvangen. Dat wordt lastig
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