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In 2012 bestond de Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen te
Amsterdam 110-jaar. De Stichting is officieel maar 1 jaar jonger dan
de Leerplichtwet die op 1 januari 1901 werd ingevoerd.
Ondanks haar hoge leeftijd en ondanks het feit dat het onderwijs met de regelmaat van de klok vele wijzigingen ondergaat, blijft het werk van de Stichting
verrassend actueel. Onlangs concludeerde kinderombudsman Marc Dullaert in
zijn rapport ‘Van Leerplicht naar Leerrecht’ dat een aantal Nederlandse kinderen
in de leerplichtige leeftijd door omstandigheden van medische, sociale, intellectuele of emotionele aard thuis zit. En omdat deze kinderen thuis zitten, kunnen
ze geen onderwijs volgen. In plaats van het onderwijs naar de kinderen te brengen, krijgt een deel van de thuiszitters ontheffing uit de leerplicht. Veelal is dat
niet in het belang van de leerling, noch in het belang van de maatschappij, vindt
de kinderombudsman. Precies zo redeneerde destijds in 1902 ‘de Commissie’ die
aan de wieg stond van het huidige huisonderwijs in Amsterdam.
Sinds 1902 is er veel verbeterd door o.a. de oprichting van scholen voor Speciaal Onderwijs, door de invoering van Leerling Gebonden Financiering en door
de oprichting van ziekenhuisscholen in 1977. Inmiddels zijn deze laatste scholen
vervangen door Educatieve Voorzieningen voor leerlingen die in Academische
Ziekenhuizen worden behandeld. Ook is voor scholen onderwijsondersteuning
ten behoeve van zieke leerlingen via onderwijsadviesdiensten mogelijk. Maar
blijkbaar zijn er nog steeds leerlingen die geen gebruik kunnen maken van het
recht op onderwijs. En wel omdat de flexibiliteit ontbreekt om aan deze overheidsplicht te voldoen. Gelukkig stelt de Gemeente Amsterdam de Stichting al
vanaf de oprichting een bedrag beschikbaar zodat nu in ieder geval de leerlingen
die tijdelijk thuis zitten vanwege ziekte actief bij het onderwijs en het leerproces
betrokken kunnen blijven. Dat kan alleen met vakkundige docenten die zich tegen een geringe vergoeding beschikbaar stellen! Het was derhalve ook in 2012
weer mogelijk ruim 2000 lesuren te geven aan zieke kinderen dankzij 12 enthousiaste leerkrachten. Doordat leerlingen ondanks verzuim door ziekte toch
overgaan en gemotiveerd blijven om prestaties te leveren, bespaart de overheid
anderzijds ook geld. Voor het Voortgezet Onderwijs zou het gaan om een bedrag van 4000 euro per leerling als doublure voorkomen kan worden. Als wij
volgens deze rekensom 20 leerlingen Voortgezet Onderwijs per jaar het nodige
zetje kunnen geven om toch over te gaan, en er is geen twijfel mogelijk dat we
dat halen, dan slaat de financiële balans al door naar de positieve kant. Dan hebben we de gevolgen voor de motivatie van de leerlingen, en hun ouders niet te
vergeten, nog niet eens tot uitdrukking laten komen! Op 20 juni 2012 hebben
we dan ook met veel plezier en gepaste trots het 110-jarig bestaan van de Stichting in Amsterdam gevierd met de docenten en (oud-) bestuursleden.

Aantallen leerlingen en soort onderwijs
In totaal hebben 87 leerlingen van 59 Amsterdamse
scholen huisonderwijs gekregen. Onder deze leerlingen
bevonden zich 14 leerlingen Primair Onderwijs, 1 leerling Speciaal Primair Onderwijs en 72 leerlingen (w.o. 3
Speciaal) Voortgezet Onderwijs.
Aan leerlingen Primair Onderwijs werden 245,5 contacturen besteed, aan de leerling Speciaal Primair
Onderwijs 10,5 contacturen en aan leerlingen Voortgezet Onderwijs 1772 contacturen. In totaal betreft het
2028 contacturen, waarmee we in de buurt van het begrote aantal uren hebben weten te blijven.
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Deskundigheidsbevordering
Niveaus voortgezet onderwijs en examens
Op 23 mei 2012 woonde de coördinator in de Meervaart
Onder de 72 leerlingen VO bevonden zich 9 Gymnasi- een voorlichtingsbijeenkomst voor onderwijsgevenden
umleerlingen, 12 VWO-ers, 8 leerlingen Havo/VWO, 17 bij over kindermishandeling en –verwaarlozing. De
bijeenkomst maakte deel uit van een meerdaags interHavo-leerlingen, 13 VMBO-t-ers en 13 VMBO-ers.
Van de VMBO-leerlingen deed 1 leerling eindexamen, nationaal congres van EUCCAN.
van de VMBO-t-ers waren dat er 3, van de Havisten 1, Op 10 oktober 2012 waren bestuursleden en docenten
van de VWO-ers 2 en van het Gymnasium deed 1 leer- aanwezig op een internationaal symposium in het AMC.
ling dit jaar eindexamen.
Dit maakte deel uit van het meerdaagse HOPE-congres
van de Hospital Organisation of Pedagogues in Europe.
Medische indicaties waarmee leerlingen
Op 26 november 2012 nam een aantal docenten deel
werden aangemeld
aan de studiemiddag van Prezens met als thema “PsyOrthopedie (veelal na ongeval)............................... 26 chische problemen op school”.
Psychische problematiek......................................... 14 Op 15 oktober 2013 vindt in het AMC onze volgende
Ziekte van Pfeiffer.................................................... 4 studiemiddag plaats over conversiestoornis bij leerlinOncologie................................................................ 6 gen en de gevolgen voor het onderwijs.
Overzicht aantal thuisleerlingen
t.o.v. aantal uren afgelopen jaren:
2012 2011
aantal leerlingen
87 105
aantal contacten
2028 2302
gem. aantal contacten/ll 23,3 21,9

Balans per 31 december
2010

2009

87
81
2102 2165,5
24,2 26,7

De verkorte jaarrekening is ontleend aan de jaarrekening 2012, welke voorzien
is van een goedkeurende controleverklaring d.d. 23 april 2013 door Horatio
Accountants B.V. te Amsterdam. De volledige jaarrekening is verkrijgbaar op
ons secretariaat.

ACTIVA
Vlottende activa
PASSIVA
Eigen vermogen
Voorzieningen
Schulden korte termijn

STAAT VAN BATEN en LASTEN
2012
2011		
Baten			Lasten
Subsidie gemeente Amsterdam
80.225 78.240
Personeelskosten
Overige donaties
7.844
5.453
Sociale lasten
Overige opbrengsten
000
210
Algemene kosten
88.069

83.903 		

Bedrijfsresultaat
Rente baten

3.597
491

-4.602
849

Saldo van baten en lasten

4.088

-3.753

2012
40.436

2011
33.549

40.436

33.549

21.992
5.170
13.274

12.904
5.570
15.075

40.436

33.549

2012

2011

67.961
5.184
11.327

74.174
4.786
9.545

84.472

88.505

Afscheid van een bestuurslid Een terugblik
Vijfentwintig jaar geleden was ik directeur
van de Openluchtschool voor het langdurig
zieke kind, de Wethouder Eduard Polakschool. Helaas werd de onderwijsinstelling
(door een tekort aan leerlingen) na drie
jaar al opgeheven en de leerlingen werden
opgenomen door de Coronelschool. Mijn
affiniteit met het (toen nog) buitengewoon
onderwijs bleef en ik mocht meedenken bij
de oprichting van een geïntegreerde school
voor speciaal onderwijs in de wijk Nellestein, waar ik inmiddels als directeur van de
Daltonschool werkzaam was. In die periode
werd ik door de toenmalige voorzitter van
de Stichting de heer Boersma benaderd,
(die zelf in 1988 was benoemd) of ik als bestuurslid wilde toetreden. Wij praten over
1989.

deskundige inbreng. Met Marijke heb ik het langste
samengewerkt en haar medische en zakelijke
inbreng was verhelderend. Fred Hoogsteder, die in
1997 het stokje van dhr. Boersma overnam, was
een andere, maar niet een minder inspirerende
voorzitter. Het was een groot genoegen om met
hem samen te werken. Tal van evenementen en
initiatieven werden onder zijn leiding opgestart.
Carla Hendriks (Hoofd Educatieve Voorziening, die
Hans Courlander opvolgde) en Jan Stobbe waren
mijn dierbare collega’s uit het veld en met hen heb
ik uiterst plezierig geparticipeerd.

In 1997 benoemde het bestuur Jantien Taams als
coördinator en dat bleek een schot in de roos. Drs. in
de Franse taal- en letterkunde, maar niets ging met
de Franse slag, integendeel. Betrokken en bezielend
werden vele vergaderingen gedegen voorbereid.
Van haar kreeg het bestuur elke vergadering een
Boersma – every inch a gentleman – zorgde voor uitgebreid overzicht hoe het met onze doelgroep
zakelijke en efficiënte vergaderingen en ook voor ervoor stond. Ernstige zieke kinderen/patiëntjes die
twee nieuwe bestuursleden, Jan Stobbe (directeur geholpen dienden te worden. Moeilijke casussen
van de Tijl Uilenspiegelschool), was mij net voor- werden het bestuur voorgelegd. De expertise
gegaan.
van de schoolarts kwam ons dan goed van pas.
Het bestuur mag zich gelukkig prijzen met een
Een terugblik
dergelijke coördinatrice. Chapeau Jantien!
Mijn eerste vergadering met het bestuur was in
de voormalige Ziekenhuisschool. Ik ontmoette Met het aantrekken van Jet van der Jagt en Wim
de directeur van de A.D.Holterman-school, Wittenberg is het bestuur slagvaardiger geworden.
Hans Courlander, met wie ik heb gestudeerd en Met de capabele en onontbeerlijke docenten, de
de passie voor de piano deelde. Ik kwam een Stichting kan namelijk niet zonder hen, is in al die jaren
oude bekende tegen en dat was prettig. Zijn een goed contact opgebouwd. Jaarlijks kwamen
bekwame en rustige bijdragen maakten indruk. wij elkaar drie keer tegen. De studiemiddagen
Koos Cieremans (sinds 1977!) was de stuwende waren bijenkomsten van verdieping en van
en alom aanwezige administratrice, die gedreven plezierige ontmoetingen. Het honderdjarig bestaan
voor het belang van haar leerlingen opkwam. De in Artis met alle docenten zal ik nooit vergeten.
bijeenkomsten bij haar thuis op de Rooseveltlaan
Na 24 jaar bestuurlijke ondersteuning wordt het
zal ik nooit vergeten. Ook haar afscheidsreceptie tijd voor een ander. Met heel veel genoegen kijk ik
zal in herinnering blijven. De drie jeugdartsen die op deze jaren terug en bedank alle betrokkenen van
ik heb mogen meemaken: Mevr. Liem-Tan, Marijke de Stichting voor hun inzet.
Polderman en op dit ogenblik Jet van der Jagt
zorgden allen in die 24 jaar voor de broodnodige Marcel van Koekenberg

Colofon
In memoriam
Op 26 juni 2013 is Annelou Verbruggen, docente Economie
en Geschiedenis, overleden. Annelou heeft ruim 20 jaar met
zeer veel enthousiasme zieke leerlingen les gegeven en ze
geïnspireerd om ondanks hun ziekte maximaal te presteren.
Menig leerling heeft ze in het examenjaar met Economie
geholpen, maar ook leerlingen uit lagere klassen konden op
haar steun rekenen. Ze was een echte “duizendpoot”.
We zullen haar collegialiteit en betrokkenheid bij de Stichting
missen.

Bestuursleden
Drs. F.J. Hoogsteder, voorzitter
Voortgezet Onderwijs

J.R. Stobbe, secretaris
Primair Onderwijs

W.E.M. Wittenberg, penningmeester
Accountancy

Mw. C.J. Hendriks
Educatieve Voorziening Amsterdam

Mw. Drs. J. van der Jagt
Leerkrachten/docenten huisonderwijs Amsterdam:
J.F. Adriaans
Drs. K.D. Blömer
Drs. A. Groeneveld
Mw. F.C.L. Guicherit
Mw. Drs. H.M. van den Hanenberg
Dhr. Ir. R. Kieft
Mw. E. Micheels
Dr. W. Regter
Mw. Drs. V.C.A. Rozemeijer
Mw. Drs. J.W. Taams
Mw. A. Tuizenga
Mw. J.I. Zielhorst-van Breukelen

Primair Onderwijs
Wis- en Natuurkunde
Wis- en Natuurkunde
Onderbouw VO
Engels en Nederlands
Wis- en Natuurkunde
Wiskunde
Klassieke talen
Duits, Frans en Spaans
Frans
Primair Onderwijs
Nederlands en Geschiedenis

Jeugdarts GGD Amsterdam afd. JGZ

M. van Koekenberg
Voortgezet Onderwijs		
Coördinator
Mw. Drs. J.W. Taams
Correspondentieadres
Grote Kerkstraat 35, 1135 BC Edam
Telefoon
0299-37 42 42
Website
www.huisonderwijsamsterdam.nl

Dank voor de prettige samenwerking en
dank voor het vertrouwen in ons:
Leerplichtambtenaren Amsterdam
Jeugdartsen en -verpleegkundigen JGZ van de GGD
Overige medewerkers uit de gezondheidszorg
met wie we samenwerkten
Consulenten Educatieve Voorziening Amsterdam
Consulenten ABC
Ambulant Begeleiders (m.n. Rec 3)
Amsterdamse scholen, hun groepsleerkrachten, IB-ers,
mentoren en zorgcoördinatoren
Medewerkers afdeling DMO Amsterdam
Donateurs 2012
Mw. M.J. Bulterman
Fam. Bunck
Dhr. J.J. Hofmeijier (legaat)
Mw. Markus

Amsterdam
Duivendrecht
Amsterdam
Amsterdam

U kunt een vrijwillige bijdrage storten op:
ING rekening nr 4601335
t.n.v. Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen A’dam
Grote Kerkstraat 35, 1135 BC Edam
m.i.v. 2008 zijn wij door de Belastingdienst erkend als ANBI
waardoor uw donatie aftrekbaar is (zie www.anbi.nl)

Sophie Rosenthal Vereeniging
Dhr. J.R. Stobbe
Mw. Vis-Rümke

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

