Voorwoord

Na het zien van een televisieprogramma over thuisonderwijs eind 2002 besloot ik in mijn afstudeerjaar een scriptie te schrijven over dit onderwerp. Ik vond de discussie over wat nu wel of niet goed is voor de ontwikkeling van een kind erg interessant. Ik denk zelf dat kinderen een natuurlijke drang om te leren hebben en dat die niet altijd volledig benut wordt op een school.

Waarom schrijf ik als toekomstig basisschoolleerkracht een scriptie over thuisonderwijs? Ik ben erg geïnteresseerd in hoe kinderen leren en welke effecten verschillende manieren van leren heeft. Ik denk dat ik door deze scriptie kritisch kan kijken naar mijn beroep als leerkracht en ik hoop dat andere leerkrachten ook serieus en kritisch kijken naar de effecten van thuisonderwijs en naar hun eigen beroep. Ik denk ook dat het belangrijk is dat mensen zich er bewust van worden dat leren niet vast staat en dat leren voor iedereen verschillend verloopt. Ook is het van belang dat er ingezien wordt dat niet ieder kind gebaad is bij hetzelfde soort onderwijs. 

Vragen die ik me van te voren stel zijn:
	Waarom kiezen ouders voor thuisonderwijs?

Hoe krijgen kinderen thuis onderwijs van hun ouders?
Wat zijn voor- en nadelen van thuisonderwijs?
Waarom is het niet toegestaan? Welke mogelijkheden biedt de Leerplichtwet voor thuisonderwijs en wat kan de overheid evt. veranderen?

Voor mijn onderzoek heb ik veel gehad aan de informatie en onderzoeken op het internet. In Nederland zijn niet veel boeken over thuisonderwijs dus heb ik Engelstalige boeken gebruikt tijdens mijn onderzoek. Daarnaast heb ik veel hulp gehad aan de vier thuisonderwijsgezinnen die ik bezocht heb. Zij hebben me veel verteld over hoe thuisonderwijs werkt in hun gezin, welke problemen ze tegenkomen en ze hebben me meer inzicht gegeven in de wetgeving rondom de leerplicht. Ik heb daarnaast verschillende politieke partijen aangeschreven en enkele vragen gesteld over thuisonderwijs. Dit in navolging op een scriptie uit 1996 van Dhr.Wakelkamp (Een ongehoorde keuze: huisonderwijs als alternatief naast schoolonderwijs) 

Naast de effecten van thuisonderwijs, voor- en tegenstanders en de wetgeving rondom de Leerplichtwet te beschrijven, hoop ik met deze scriptie meer de situatie van gezinnen die hun kinderen thuis onderwijzen en hun redenen te belichten. 

Leonie Kuiper
PABO 4b
Hogeschool Drenthe
Mei / juni 2004
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Samenvatting en conclusie

5.1 Samenvatting

Hoofstuk 1: Wetgeving

Het doel van de Leerplichtwet is dat jongeren zo goed mogelijk worden toegerust met kennis en vaardigheden, die zij nodig hebben om een zelfstandige plek in de samenleving te verwerven.

De volledige leerplicht begint bij 5 jaar. Zodra het kind 5 jaar wordt, moet hij of zij op de eerste dag van de volgende maand naar school. Na de volledige leerplicht volgt de partiële leerplicht. De partiële leerplicht duurt 1 jaar en eindigt aan het eind van het schooljaar waarin de jongere 17 jaar wordt.

Kinderen die leerplichtig zijn moeten naar school. Gaat een kind zonder gegronde reden niet naar school dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Er wordt onderscheid gemaakt tussen absoluut verzuim en relatief verzuim. Absoluut verzuim betekent dat het kind niet ingeschreven staat, terwijl hij / zij wel leerplichtig is. Dit wordt door de gemeente gecontroleerd door het vergelijken van de bevolkingsadministratie met de leerplichtadministratie.
Relatief verzuim betekent dat een kind wel ingeschreven staat, maar niet op school verschijnt. 

Ongeoorloofd verzuim kan ertoe leiden dat de leerplichtambtenaar een proces verbaal opmaakt. Het proces verbaal wordt opgestuurd naar de officier van justitie. Hierdoor kan de rechter de ouders / verzorgers een geldboete opleggen.


Zolang kinderen leerplichtig zijn, moeten ze zijn ingechreven op een school en moeten die school geregeld bezoeken. Degene die gezag heeft over en de feitelijke verzorging van het kind op zich neemt is hier verantwoordelijk voor. 

Ouders / verzorgers kun vrijgesteld worden van de plicht om het kind in te schrijven bij een school door middel van artikel 5 van de Leerplichtwet. Gronden voor vrijstelling van inschrijving zijn:
 
5a: De minderjarige is door lichamelijke of psychische gronden niet geschikt is om tot een school te worden toegelaten.

5b: Ouders / verzorgers hebben bezwaar tegen de richting (geloofs- / levensovertuiging) van het onderwijs op alle scholen in de buurt van de woonomgeving. (ca. 20 km vanaf de woning van het gezin)

5c  Het kind is als leerling van een instelling van onderwijs buiten Nederland ingeschreven en bezoekt deze instelling geregeld. 

Artikel 5b is het artikel waar thuisonderwijsgezinnen zich het meest op beroepen om vrijgesteld te worden van de inschrijfplicht. 

In artikel 8 van de Leerplichtwet (bezwaar tegen de richting van de school) staat waar het beroep op vrijstelling aan moet voldoen.
	Een beroep op vrijstelling op grond van artikel 5 onder b kan slechts worden gedaan, indien de kennisgeving de verklaring bevat dat tegen de richting van het onderwijs op alle binnen redelijke afstand van de woning gelegen scholen waarop het kind geplaatst kan worden, overwegend bezwaar bestaat.

Deze verklaring is niet geldig als het kind het jaar, voorafgaande aan de kennisgeving, geplaatst is geweest op een school van de richting waartegen bezwaar wordt gemaakt.
De verklaring is wel geldig als het beroep op vrijstelling een maand voordat het kind leerplichtig wordt is ingediend bij de gemeente.

Ouders plegen sowieso één jaar een strafbaar feit.

Als ouders vrijstelling krijgen is er geen controle over op wat voor manier kinderen onderwezen worden. 
De leerplichtambtenaren zijn niet meer verantwoordelijk voor het verloop van het leerproces van het kind. De vraag is echter wie er nu eigenlijk verantwoordelijk moet zijn voor het kind en zijn ontwikkeling. De ouders of een iemand die aangewezen wordt om deze verantwoordelijk op zich te nemen?
Artikel 247 lid 2 uit het Burgerlijk wetboek 1:
Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht van de ouder(s) zijn minderjarig kind te verzorgen en op te voeden.
Onder verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijke welzijn van het kind en het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid

Accepteert de leerplichtambtenaar het beroep op vrijstelling niet dan moet het kind alsnog worden ingeschreven. In het jaar, nadat een kind is uitgeschreven kunnen ouders sowieso niet een beroep doen op vrijstelling op basis van bezwaar tegen de richting van de school waarop hun kind ingeschreven heeft gestaan. Is er één jaar verstreken en er wordt dan beroep gedaan op vrijstelling wordt die meestal geaccepteerd. 
	
Wordt het kind niet ingeschreven, nadat het beroep is afgewezen maakt de leerplichtambtenaar een proces verbaal op. De rechter moet het beroep op vrijstelling inhoudelijk toetsen en besluiten wat voor sancties de ouders opgelegd krijgen. De ouders krijgen een geldboete voor het feit dat ze hun kind niet inschrijven bij een school. 

Wordt het kind dan nog niet ingeschreven bij een school, dan meldt de leerplichtambtenaar het kind in bij de Raad voor de Kinderbescherming vanwege het feit dat het kind geen onderwijs krijgt. Er zijn vaak geen signalen dat het kind in zijn ontwikkeling bedreigd wordt.

Universele verklaring voor de rechten van mens: artikel 26:3

3. Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen, welke aan hun kinderen zal worden gegeven.

Hoofdstuk 2: Thuisonderwijs: Waarom en hoe?

Er zijn veel verschillende manieren waarop thuisonderwijs gegeven kan worden. De manieren waarop dit gebeurt verschilt van elkaar. Ouders kunnen kiezen voor een vast leerplan en gebruik maken van schoolse methoden, terwijl andere ouders uitgaan van de belangstellingen en interesses van de kinderen. Dit is een informele manier van leren. Dr. Alan Thomas is onderwijsonderzoeker en heeft 100 Britse en Australische gezinnen geïnterviewd en bij sommige heeft hij de dagelijkse gang van zaken geobserveerd. De manier van onderwijs aan de kinderen bleek nogal te verschillen per gezin. De dagelijkse gesprekken speelden een centrale rol bij de leerontwikkeling. In alle gezinnen was de begeleiding op een onschoolse manier individueel. Als kinderen tijdens een les een vraag hadden, werd er volledig op die vraag ingegaan, daarna werd evt. de geplande stof weer opgepakt. Typisch was ook, dat de kinderen vragen stelden, niet in de eerste plaats de ouders. De interactie binnen de gezinnen was intensief te noemen.(Thuisonderwijs: erkenning en toezicht: een reactie op de notitie “Thuisonderwijs in Nederland” van Maria van der hoeven, minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen)




Er kunnen verschillende redenen zijn waarom ouders kiezen voor thuisonderwijs:
(www.thuisonderwijs.com)
	Levensbeschouwelijke redenen 
Sommige ouders vinden dat bepaalde geestelijke waarden en normen op school niet of onvoldoende worden onderwezen en / of dat er onderwerpen worden onderwezen die ingaan tegen de godsdienstige overtuigingen. Er zijn ook ouders die op basis van hun overtuiging hun kinderen niet naar het reguliere onderwijs willen sturen.


	Pedagogische redenen
Er zijn ouders die het niet eens zijn met bijvoorbeeld de inrichting van het onderwijs. Zo zijn er ouders die vinden dat kinderen pas op de leeftijd van 8 –10 jaar leren lezen, rekenen en schrijven of pas als het kind er zelf aan toe is. Er zijn ook ouders die vinden dat je het kind geen onderwijs moet opleggen, maar dat het kind er zelf naar dient te vragen en dat de docent daar dan op in moet spelen. Initiatieven zoals Iederwijsscholen en Sudbury Valley proberen op deze pedagogische visie in te spelen. (www.iederwijs.nl)


Sommige ouders vinden de school niet de juiste plek voor hun kinderen om te leren, omdat er teveel leerlingen in een klas zitten, er te weinig individuele aandacht is en omdat kinderen niet in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Ook vinden sommige ouders dat de intrinsieke leermotivatie / gierigheid niet optimaal benut wordt op school en daardoor verliezen kinderen op den duur deze eigenschap die zo belangrijk is voor effectief leren.

	Emotionele redenen
Er zijn ook ouders die graag hun kinderen bij zich thuis willen houden en hen niet elke dag naar school willen sturen. Sommige ouders vinden het fijn om de opvoeding in eigen hand te houden en geloven dat kinderen bij hun ouders moeten blijven tot ze klaar zijn voor de situaties in de wereld waarin ze terecht komen. Anderen vinden het fijn om de stapjes van hun kinderen mee te maken en samen te leren met hun kinderen.


Argumenten die aangedragen worden tegen thuisonderwijs zijn o.a:

	Ouders hebben een beperktere pedagogische visie.


	Op school doen kinderen sociale vaardigheden op. Ze leren samen te werken en ze leren om te gaan met groepen en andere visies


	Kinderen komen uit zichzelf met vragen. Scholen sluiten tegenwoordig aan op de behoefte van de leerlingen.


	Doordat kinderen continu bij de ouders zijn lopen de rollen ouder en onderwijzer door elkaar.


	Kinderen die problemen hebben moeten niet van school gehaald worden, maar het probleem moet binnen de school opgelost worden. Als een kind van school wordt gehaald, wordt het buiten de groep geplaatst.


	Er worden stukken maatschappij bij kinderen weggehaald. De wereld waarin de kinderen dan terecht komen is klein. Kinderen wordt zo keuzes ontnomen. Ze leren niet anders over dingen na te denken. Ze krijgen geen andere visies te horen om over na te denken.


	Het kind wordt onvoldoende voorbereidt op de maatschappij.


	De onderwijskeuze in Nederland is breed genoeg. De ouders moeten kunnen kiezen uit dit aanbod.


Hoofdstuk 3: Onderzoek en meningen

Prof. L. M. Stevens, Universiteit Utrecht 
Juni 2002 

Het schoolsysteem negeert het beginsel van diversiteit. Op individuele verschillen is in beginsel niet gerekend. Voor ruim een derde van de leerlingen voldoet het schoolsysteem in het geheel niet: 25% valt per definitie uit (wet van posthumus, zie Doornbos 1987), voor de bovenste 10% in de verdeling is er nauwelijks enige uitdaging en de overigen lopen met deze 35% een gerede kans onder te presteren. Voorts voldoet de school, voor minstens dezelfde percentages kinderen, niet aan wat zij aan motivationele basisbehoeften meebrengen. 

De effectiviteit van thuisonderwijs : een overzicht van onderzoeksresultaten
Dr. H. Blok (Senior – onderzoeker bij het SCO – Kohnstamm Instituut)
Universiteit van Amsterdam 
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
2002

Volgens sommige onderzoeken bedraagt de gemiddelde voorsprong van thuisonderwijskinderen zelfs meerdere leerjaren. Een dergelijke voorsprong mag men zondermeer fors noemen. Het aantal onderzoeken waarin daarentegen geen verschillen tussen thuisonderwijskinderen en schoolkinderen gevonden zijn, is klein. Aanwijzingen voor een achterstand van thuisonderwijskinderen ontbreekt zelfs volledig.

Hoe komt het dat met thuisonderwijs goede resultaten behaald kunnen worden? Uiteenlopende onderwijskundigen hebben vastgesteld dat één – op – één instructie , de vorm waarbij voor elke leerling een leraar beschikbaar is, de effectiefste vorm van onderwijs is. (Bloom 1984; Cohen, Kulik & Kulik, 1982; Glass, Cahen, Smith & Filby, 1982)    

Het is een relevante vraag of de Amerikaanse onderzoeksuitkomsten ook voor de Nederlandse gelden. Bereiken (de schaarse) Nederlandse thuisscholende ouders net zulke positieve resultaten als hun Amerikaanse tegenhangers. Het zal duidelijk zijn dat deze vraag bij gebrek aan onderzoek niet met zekerheid te beantwoorden is. Maar de verschillen tussen de Amerikaanse en de Nederlandse context zijn betrekkelijk gering. De V.S. en Nederland zijn beide westerse landen met een ver ontwikkelde technologie en een vrije en intensieve informatiestroom. Televisie, kranten, (school)boeken, bibliotheek en internet vormen kennisbronnen die voor iedereen bereikbaar zijn. Nederlandse ouders die voor thuisonderwijs kiezen, kunnen de benodigde kennis op velerlei manieren oproepen en in huis halen. Ze kunnen zelfs, indien ze dat zouden willen, gebruik maken van de schoolboeken waarmee kinderen op school worden onderwezen. Het leidt daarom weinig twijfel dat voor Nederlandse ouders die thuisonderwijs  boven schoolonderwijs verkiezen, vergelijkbare positieve resultaten bereikbaar zijn als in de V.S.

Wetenschappelijk gezien zijn er geen argumenten om thuisonderwijs als een minderwaardige onderwijsvorm te beschouwen. Thuisonderwijs is geen bedreiging voor het belang van het kind, zoals in de discussie rond de Leerplichtwet in 1969 naar voren werd gebracht. Integendeel, er zijn goede indicaties dat het toestaan van thuisonderwijs het belang van de kinderen van de daartoe gemotiveerde ouders niet hoeft te schaden. Het wordt daarom tijd het Nederlandse Leerplichtbeleid opnieuw onder de loep te nemen.

Politieke meningen

Juni 2003
Minister van der Hoeven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen wil een plicht tot onderwijs opleggen en toezicht op thuisonderwijs instellen. Ze wil niet de mogelijkheid tot thuisonderwijs vergroten. Volgens de NVvTO (Nederlandse Vereniging van Thuisonderwijs www.nvvto.nl)  ziet de minister, in haar overigens te waarderen focus op onderwijs aan alle kinderen, hierbij verscheidene aspecten van thuisonderwijs over het hoofd, zowel juridisch als wetenschappelijke.(Thuisonderwijs: erkenning en toezicht: een reactie op de notitie “Thuisonderwijs in Nederland” van Maria van der Hoeven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)

CDA: Dhr. J. de Vries 
De overheid dient een antwoord te geven op de sterk toenemende behoefte aan particuliere scholen en de principiële keuze van mensen voor thuisonderwijs. De overheid heeft een waarborgfunctie op het vlak van het bieden van onderwijs aan kinderen, zij het altijd in het verlengde van de verantwoordelijkheid van de ouders.

Het voorstel van de minister om in geval van thuisonderwijs de vrijstelling van de leerplicht om te zetten in een vrijstelling van schoolplicht wordt gesteund.
Hij is van mening dat de toestemming tot het geven van thuisonderwijs aan een zeer stringente regelgeving gebonden dient te zijn.

VVD: Dhr. E R M Balemans
Voor de VVD is het onderwijs aan onze kinderen een kerntaak van de overheid in het belang van de samenleving.
Voor de VVD is het uitgangspunt dat kinderen in de leerplichtige leeftijd allen naar een door de overheid erkende school dienen te gaan.

Het is dan ook wat de VVD betreft niet de bedoeling dat het aan de ouders is om te bepalen of hun eigen kinderen naar school gaan of thuisonderwijs krijgen. De maatregelen die de minister voor ogen staan zijn dus, voor wat de VVD betreft, geen opstapje naar een regeling die ouders de vrije keus biedt om al dan niet hun kinderen thuisonderwijs te geven. Thuisonderwijs is in beginsel geen optie

PvdA: Mevr. M Hamer
Het is belangrijk dat alle kinderen zoveel mogelijk naar een school gaan, liefst naar een school in de buurt. Dat is niet alleen een leerplicht, maar ook een leerrecht voor kinderen. 

Mevr. Hamer is van mening dat het openbaar onderwijs in principe een oplossing biedt aan ouders die op grond van richtingsbezwaar een verzoek indienen om thuisonderwijs te mogen geven. Het openbaar onderwijs staat los van levensbeschouwing, terwijl ouders daar voldoende zeggenschap hebben over het pedagogische klimaat. Zij wil restrictief zijn met het verlenen van vrijstellingen. 

LPF: Mevr M Kraneveldt
De LPF heeft de volgende maatregelen voorgesteld als antwoord op de notitie van Minister van der Hoeven.
Pas de Leerplichtwet van 1969 daarom zodanig aan, dat Thuisonderwijs weer een recht wordt.

Formuleer dat toezicht zorgvuldig (wat mag wel en wat mag niet, hoe gaan we toetsen dat alles goed verloopt, definieer “goed onderwijs”?) en laat dat toezicht niet door Leerplichtambtenaren uitvoeren, maar door een team van gespecialiseerde Inspecteurs van het Onderwijs, die alle facetten van het Thuisonderwijs goed kennen en begrijpen wat de ouders beweegt. Zorg ervoor dat er een wettelijk eenduidige situatie ontstaat, waarin alle betrokkenen weten waar ze aan toe zijn en waarin er geen plaats is voor willekeur of vaag gedoogbeleid.

En indien dan dat toezicht geregeld gaat worden, dan mag daar ook wat tegenover staan: namelijk bekostiging voor het Thuisonderwijs, net zoals er bekostiging is voor het reguliere onderwijs.

Pas het boekje over de Leerplicht, dat alle ouders ontvangen in het jaar dat hun kind de leerplichtige leeftijd gaat bereiken, alvast aan en vertel daarin eerlijk dat er op dit moment ook een wettelijke mogelijkheid is tot Thuisonderwijs via vrijstelling van de leerplicht. Die mogelijkheid staat nu niet vermeld en dat vindt mijn fractie niet correct.

Eigen onderzoek
Door de vragen komen de meeste voor het eerst in aanraking met thuisonderwijs.


5.2 Conclusie

Ik denk dat leerkrachten en mensen in het onderwijs een vast beeld hebben van leren. Ik denk dat ze niet meer open staan voor een meer natuurlijker manier van leren, omdat ze moeten voldoen aan bepaalde verwachtingen van bovenaf (de overheid). Als je gezien hebt hoe thuisonderwijs werkt, kun je er een betere mening over vormen dan dat je uit gaat van vooroordelen van anderen. Ik vind dat thuisonderwijs te weinig bekend is in Nederland. En ik denk dat mensen, die dat zouden moeten, zich er te weinig in verdiepen om er een mening over te kunnen vormen. Daarom keren, in mijn ogen, dezelfde argumenten tegen thuisonderwijs steeds terug. Sommige argumenten worden tegengesproken door deskundigen en toch wordt er vast gehouden aan deze argumenten. 

Thuisonderwijsouders kiezen zeer bewust voor thuisonderwijs voor hun kind. Als ze zien dat school niet werkt voor hun kind, ondernemen ze actie om te zorgen dat hun kind toch de kansen krijgt om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen op, een voor het kind, prettige manier. En kan je als thuisonderwijsgezin problemen krijgen bij het beroepen op vrijstelling van rechtswege. (vrijstelling van de schoolplicht / inschrijfplicht) 

In mijn ogen hangt het wel of niet vrijgesteld worden van de inschrijfplicht af van de gemeente waarin het gezin woont en de daarbij behorende individuele leerplichtambtenaar, met zijn of haar mening, die besluit of er wel of niet vrijstelling wordt gegeven. 

Soms komt de Raad voor de Kinderbescherming in actie tegen thuisonderwijsouders. De taak van Raad voor de Kinderbescherming is het onderzoeken of het kind in zijn ontwikkeling bedreigd wordt. Omdat de Raad voor de Kinderbescherming onder justitie valt, volgen ze de wet en zien ze het niet naar school gaan als een bedreiging voor de ontwikkeling van het kind. Dit hoeft natuurlijk niet, want de meeste thuisonderwijs kinderen zitten thuis, omdat ze zich op school juist niet optimaal kunnen ontwikkelen. Daarnaast tonen deskundigen aan dat thuisonderwijs kinderen niet achterlopen of zelfs voorlopen in de ontwikkeling in vergelijking met leeftijdsgenootjes die wel naar school gaan. Ik vraag me af of de Raad voor de Kinderbescherming niet het belang van het kind uit het oog verliest. Dit is natuurlijk wel de hoofdtaak van de Raad. 

Ik vraag me af of de wetgeving in Nederland nog wel relevant is. Ik denk dat mensen steeds meer een persoonlijke ontwikkeling doormaken en na gaan denken over hoe ze denken over bepaalde zaken. Ik denk dat je hierdoor te maken krijgt met meer individuelere meningen en visies. Scholen kunnen niet aan alle individuele meningen en visies in Nederland voldoen. Ook niet de openbare scholen.

Ik denk dat de Leerplichtwet aangepast moet worden, zodat thuisonderwijs in Nederland vrijer wordt. Nederland en Duitsland zijn de strengste landen in Europa t.a.v. thuisonderwijs. Ik heb gemerkt dat veel thuisonderwijs ouders niet geloven in een vorm van controle. Ze geloven dat ze zelf een duidelijk beeld hebben van de ontwikkeling die de kinderen doormaken. Er moet meer vertrouwen komen in de deskundigheid van ouders.

De ontwikkeling van kinderen verloopt niet volgens een vaste route. Op scholen wordt daar wel van uitgegaan. Als een kind een andere route naar het einddoel volgt dan is dat in school niet mogelijk. Er kan gewoonweg geen rekening gehouden worden met deze afwijkende routes. In groep 3 wordt er verwacht dat je leert lezen, maar thuisonderwijs kinderen kunnen soms op hun negende nog niet volledig lezen. Controle op thuisonderwijs is daarom ook moeilijker. Er kan niet gekeken worden naar de leerlijn die aangehouden wordt op scholen, omdat de leerlijn thuis anders verloopt. Ik geloof wel dat een soort compromise gesloten moet worden tussen de overheid en de thuisonderwijsouders. De twee partijen moeten allebei iets loslaten en krijgen daarvoor dan iets terug. 

Het is een kleine groep mensen die bewust kiezen voor thuisonderwijs. Ze weten in wat voor situatie ze terecht komen als ze voor hun ideeën en het belang van hun kinderen op komen. Toch zetten ze door met alle eventuele gevolgen van dien. Het klopt dat er in Nederland een grote verscheidenheid aan onderwijssoorten is te vinden en de meeste mensen vinden hun weg in het Nederlandse onderwijssysteem, maar wat moet er gebeuren met dat kleine groepje mensen dat zich er niet in kunnen vinden. Moeten zij hun eigen persoonlijkheid en dat van hun kinderen verloochenen en zich laten dwingen te “kiezen” voor iets wat niet bij hun past?

De grootste angst voor buitenstaanders is het socialisatieproces van thuisonderwijs kinderen. Uit onderzoek is gebleken de effectiviteit van thuisonderwijs op cognitief en op sociaal – emotioneel gebied boven redelijke twijfel verheven is. (Blok 2002) Een van de ouders waar ik een week op bezoek ben geweest, gaf me haar visie op socialiseren. Volgens haar leren kinderen socialiseren van mensen die het al kunnen. Thuis is de basis voor sociaal gedrag. Door hechting houden mensen meer rekening met anderen en zijn ze socialer tegenover elkaar. In een klas is er minder sprake van hechting dan thuis. Ouders zijn zich bewust van het socialisatieproces en werken aan de ontwikkeling ervan. 

Leren moet effectief en duurzaam zijn. Thuis worden de vragen van kinderen meteen beantwoord en worden de vragen van kinderen niet in de wacht gezet of vergeten. Ik denk dat kinderen op school hun vragen achterwege laten, omdat het te lang duurt voordat ze een antwoord krijgen. 

Ook al wordt er geprobeerd om te voldoen aan de behoeften van al die unieke en verschillende kinderen in de school, toch is naar mijn mening de gemiddelde groep het richtpunt. Kinderen die boven het gemiddelde zitten kunnen zich op deze manier gaan vervelen en zo niet hun talenten en kansen benutten. Kinderen die onder het gemiddelde zitten, raken gefrustreerd en worden niet verder geholpen. Als je rekening wilt houden met verschillen tussen kinderen dan moet je ook toegeven dat kinderen op verschillende manier kunnen leren. Het ene kind ontwikkelt zich wel prima op een school, terwijl een ander al die indrukken van school niet aan kan en gebaat is bij een andere vorm van onderwijs en opvoeding. Ook moet er worden ingezien dat het ene kind leert uit een boek en de ander de ervaring van de wereld om zich heen nodig heeft om te leren. Leren met je hoofd of met je handen zijn niet ondergeschikt aan elkaar en ze zijn allebei een manier om intelligent te zijn.


