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Ten eerste

Gedragsunit RIVM:
compenseer zzp’er
in corona-isolatie
Maarten Keulemans
Amsterdam
Mensen die in quarantaine of
isolatie moeten en daardoor inkomsten mislopen, moeten financiële compensatie krijgen.
Dat is een van de opvallende suggesties van de corona-gedragsunit van het RIVM, om te zorgen
dat mensen zich beter aan thuisblijfadviezen houden.

Kinderen met een handicap gaan nu zo veel mogelijk naar een gewone basisschool.
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D66 wil passend onderwijs
verbeteren met ‘leerrecht’
Remco Meijer
Amsterdam
De leerplichtwet moet worden
aangevuld met een ‘leerrecht’,
vindt D66. Dat moet voorkomen
dat leerlingen thuiszitten omdat
zij niet terechtkunnen in het passend onderwijs.
Hiertoe dient D66 maandag een initiatiefwetsvoorstel in, dat voor consultatie naar ouders, scholen, leraren en andere betrokkenen gaat. De Kamer debatteert de hele dag over de evaluatie
van het passend onderwijs, dat in 2014
is ingevoerd. Kinderen met een ziekte,
handicap, met leer- of gedragsproblemen of met hoogbegaafdheid, gaan
sinds die tijd zoveel mogelijk naar de
gewone basisschool en het reguliere
voortgezet onderwijs. Daar krijgen zij
extra zorg en aandacht, was de gedachte.
Kafkaëske knopen
In de praktijk kent dit nieuwe systeem
veel manco’s. Het zou de toestroom
naar het speciaal onderwijs verlagen,
maar daarvan is geen sprake. Ook zitten steeds meer kinderen thuis. Lang
niet alle scholen slagen erin de nieuwe
taken te vervullen waar leerlingen die
extra ondersteuning nodig hebben om
vragen.
D66-Kamerlid Paul van Meenen: ‘Ouders moeten in dat geval een ontheffing van de leerplicht aanvragen, om
geen strafbaar feit te plegen. Hun kinderen zitten dan noodgedwongen met
een vrijstelling thuis. Dat is pervers.’ In
een toelichting bij de initiatiefwet

Advertentie

schrijft D66 dat het aantal kinderen
met een vrijstelling is opgelopen van
1.747 in 2006 tot 6.022 in 2018. Volgens
de stichting Ouders en Onderwijs
bedraagt het totaal aantal kinderen dat
voor korte of langere tijd thuiszit zelfs
15 duizend. Binnen de nieuwe initiatiefwet moeten alle kinderen die ‘leerbaar’ zijn na advies van een jeugdarts
het onderwijs krijgen dat bij hen past.
Vrijstellingen zijn voor deze kinderen
niet langer toegestaan.
Van Meenen: ‘Passend onderwijs
heeft zijn veelbelovende naam niet

Ik weet dat het lastig
is, maar de minister
is op dit punt te vaag
en ik heb haast
Paul van Meenen is Kamerlid
voor D66

waargemaakt en daar moeten we wat
aan doen. Leerlingen met bijvoorbeeld
een ernstige beperking, of hoogbegaafdheid en autisme, moeten door de
overheid bekostigd onderwijs krijgen
dat past bij hun mogelijkheden. De
jeugdarts, die nu al een formele rol
heeft namens de overheid, moet daartoe een aanwijzing kunnen geven. Dan
mag er daarna ook geen discussie meer
zijn: de school moet aanpassingen
doen, het kind heeft recht op onderwijs, punt.’

Reden voor de hapering is dat de uitvoering van het passend onderwijs in
handen is gelegd van ‘regionale samenwerkingsverbanden’. Schoolbesturen in de regio moeten het passend
onderwijs vormgeven, in samenwerking met gemeenten en jeugdzorg.
Maar volgens Van Meenen heeft dat geleid tot ‘kafkaëske knopen’. Die kunnen worden ontward door op elke
school een zorgteam samen te stellen,
dat de leerlingenpopulatie precies
kent.
Verbeteraanpak
De Wet passend onderwijs is na vijf jaar
geëvalueerd, op basis waarvan minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs, ChristenUnie) eerder deze
maand 25 maatregelen naar de Tweede
Kamer stuurde die meer duidelijkheid
moeten geven over wat wel en niet kan
in het passend onderwijs. ‘Het gaat nog
niet overal zoals we willen’, aldus Slob.
‘Daarom is een stevige verbeteraanpak
nodig.’
Ook Slob noemt het wettelijk vastleggen van het leerrecht wenselijk,
conform het regeerakkoord uit 2017 en
het door Nederland in 1995 ondertekende
VN-Kinderrechtenverdrag.
Alleen: tot nu toe gebeurde er niets
mee. ‘Ik weet dat het lastig is’, zegt Van
Meenen. ‘Maar de minister is op dit
punt te vaag en ik heb haast. Je kunt
zeggen: de meeste kinderen gaan gewoon naar school, zeker, maar er zitten
er ook duizenden thuis. Hun aantal
groeit. Die kinderen laten we in de
steek als we zeggen: de leerplicht geldt
niet voor jou, bedankt en succes met je
leven.’

Ook op andere manieren zou men
thuiszitters het leven makkelijker
moeten maken. Zo oppert de gedragsunit een hulplijn of een buddysysteem om mensen door de thuisperiode heen te helpen. Bezorgdienst
Picnic overweegt een proef waarbij
mensen in isolatie of quarantaine
met voorrang boodschappen krijgen, bevestigt oprichter Michiel Muller. ‘Wat is het eerste wat je doet als je
te horen krijgt dat je in quarantaine
moet? Precies: naar de supermarkt,
om levensmiddelen in te slaan.’
RIVM-gedragswetenschapper
Marijn de Bruin bepleit voorlichting
om mensen ervan te doordringen
om voorbereidingen te treffen. ‘We
weten allemaal dat er een grote kans
is dat je de komende maanden eens
het advies krijgt thuis te blijven. Kijk
of je alvast afspraken kunt maken
met buren, familieleden of vrienden:
kun jij dan mijn kinderen naar
school brengen, de hond uitlaten?’
Geen onwil
Uit een zaterdag gepubliceerd onderzoek van het RIVM blijkt dat een op de
vijf bevraagde mensen de anderhalve maand daarvoor in een situatie
was gekomen waarvoor een thuisblijfadvies geldt. Toch waren de
meeste mensen in die groep (60 procent) naar buiten geweest.
Zo blijft van de mensen die te horen krijgen dat ze in nauw contact
zijn geweest met een besmet persoon, slechts de helft tien dagen
thuis. Reizigers die net terug zijn uit
een land met code rood of oranje,
gaan zeven op de tien keer gewoon
de deur uit. En zelfs van de mensen
die positief zijn getest op corona, erkent 20 procent niet de hele periode
thuis te blijven.
Dat is geen kwestie van onwil, benadrukt De Bruin. ‘Veruit de meeste
mensen nemen de maatregelen serieus. En 90 tot 95 procent zegt absoluut niet iemand te willen besmetten. De mensen die we bevroegen,
zeggen vaak: ik moest echt even iets
buiten de deur doen, maar ik deed
het op een rustig moment, en ik lette
goed op dat ik afstand hield. Afwegingen die best te volgen zijn.’
Alle reden om in een campagne
nog eens uit te leggen waarom thuis-

blijven belangrijk is, denkt De Bruin.
‘Dit zijn maatregelen waarover goed
is nagedacht. Thuisblijven bij klachten of een advies van de GGD draagt
bij aan het tegengaan van het virus.
Het is belangrijk om scherper te krijgen: wat levert het op?’
Een compensatie voor zzp’ers en
anderen die zonder geld komen te
zitten als ze de deur niet uit kunnen,
zou daaraan kunnen bijdragen. Van
verschillende ondernemers en zelfstandigen hoorde de gedragsunit dat
ze het thuiszitten niet konden opbrengen omdat ze werk buiten de
deur hebben. De gedragsunit heeft
geen officiële adviesfunctie. De tips
van de onderzoekers worden komende tijd besproken bij het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn
en Sport en het Nationaal Kernteam
Crisiscommunicatie, dat over de
campagnes gaat.
Geen boetes
Opvallend is dat de gedragsunit niet
denkt over boetes of andere vormen
van dwang voor mensen die zich niet
aan de isolatie of quarantaine houden. Wel zou het kabinet maatregelen kunnen overwegen tegen werkgevers die ‘ondanks goede informatie en voorzieningen toch druk uitoefenen op hun personeel’ om tijdens
quarantaine of isolatie te gaan werken.

20 procent van
positief getesten
blijft niet de hele
periode binnen
In Nederland zijn momenteel zes
situaties waarbij men de deur niet uit
mag: als een huisgenoot positief is
getest of corona-achtige klachten
heeft en nog niet is getest; als men
zelf positief is getest of verdachte
klachten heeft; als men in een land is
geweest met een rood of oranje reisadvies; als uit GGD-onderzoek blijkt
dat men nauw contact heeft gehad
met een geïnfecteerd persoon.
Bij ‘isolatie’ heeft de thuisblijver
zelf klachten; bij ‘quarantaine’ gaat
het om voorzorg na contact met een
(vermoedelijk) geïnfecteerde.
De gedragsunit raadt aan om
vooral de sociale kant te benadrukken. ‘Alleen samen’, is de leuze waarmee de gedragsexperts spelen. ‘Dat
sociale aspect gaat hier des te meer
op’, zegt De Bruin. ‘We merkten dat
mensen die zich wél aan de regels
hielden, veel hulp kregen uit de omgeving. En sociaal is ook het doel: je
blijft uiteindelijk thuis om te voorkomen dat je anderen besmet.’

