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Redactioneel

Preventief
‘Als school niet meer lukt en kinderen thuis komen te zitten, is dat
vrijwel altijd een drama dat diep ingrijpt op levens’ lees ik in een
artikel op onderwijsaffaire.nl, de website van een belangengroep van
ouders. Een aantal moeders vertelt over hoeveel impact het heeft
als kinderen niet passen in ons onderwijssysteem. Vaak hebben
ze autisme, zijn ze hoogbegaafd of kampen ze met angst. Door het
thuiszitten ontstaan eenzaamheid, wanhoop en depressie. Een
oplossing? Die lijkt vaak ver weg.
De thuiszittersproblematiek is ernstig, dat is duidelijk. Bovendien
stijgt het aantal leerlingen dat langer dan drie maanden niet naar
school is geweest. Volgens het ministerie van OCW zijn het er
nu zo’n 5000 (bron: nji.nl). Maar er circuleren ook andere cijfers.
Oudervereniging Balans zegt dat het om meer dan 15.000 kinderen
en jongeren gaat (bron: balansdigitaal.nl). Hoe het ook zij: elk kind
dat thuiszit, is er één te veel. Daarom is een preventieve aanpak
cruciaal, waarin álle betrokken professionals samenwerken.
Onlangs ging de nieuwe website aanwezigopschool.nl live, met
heel concrete bouwstenen daarvoor. De LBBO is bij de site betrokken.
Ga eens kijken!
In dit nummer laten we onder meer zien hoe jij als begeleider kunt
samenwerken met leerplichtambtenaren om schoolverzuim en -uitval
te voorkomen. Vaak zien we hen als handhavers van de wet, maar dat
is slechts een deel van hun werk. Leerplicht kan ook een belangrijke
preventieve rol spelen, vertellen twee ambtenaren op pagina 34.
En er is meer interessants. Op pagina 12 beschrijft de stichting
Zorgeloos naar School hoe je van betekenis bent voor chronisch zieke
kinderen. Ook sommigen van hen zijn geregeld thuis. Een flexibele,
luisterende houding van begeleiders en leraren is voor hen hard nodig.
In het artikel op pagina 18 staat de ‘Cirkeltechniek’ centraal, een
instrument waarmee je positieve en oplossingsgerichte gesprekken
kunt voeren, met zowel leerlingen, ouders als leraren. En we starten
met een mooi interview met Marijn Schilders, die eerst cameravrouw
was en de overstap maakte naar beeldbegeleiding in het onderwijs.
Als geen ander geeft zij leerlingen een stem. Hoe waardevol!
Elleke van den Burg
hoofdredacteur@lbbo.nl
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