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Organen van de stichting
In de verslagperiode is de personele bezetting van de organen niet veranderd. Alle leden zijn voor
een periode van vier jaar benoemd, ingaande zomer 2015.
Bestuur:

Raad van Toezicht:

drs. Suzanne H. Boomsma MBA (voorzitter)
drs. Simone W. M. Zijlmans (penningmeester)
dr. Henk Blok (secretaris)
mr. Katinka Slump (lid)

drs. Wim Kleijne (voorzitter)
em. prof. dr. Sjoerd Karsten (secretaris)
em. prof. dr. Siebren Miedema (lid)

Als certificeerders zijn in de verslagperiode opgetreden Henk Blok en Wim Kleijne, de laatste alleen
voor jeugdigen in de leeftijd van het voortgezet onderwijs. Voor deze groep oudere jeugdigen is eind
2016 de heer H. W. M. van den Nieuwenhof bereid gevonden als certificeerder op te treden, met
name voor gezinnen in de zuidelijke helft van het land. Bij gebrek aan passende aanvragen is hij nog
niet als zodanig opgetreden.

Beschrijving van het certificeringstraject
De stichting heeft in februari 2016 de oorspronkelijke beschrijving van het certificeringstraject
aangepast. Sindsdien zijn geen veranderingen meer aangebracht. De verschillen tussen de
oorspronkelijke en de aangepaste beschrijving zijn minimaal. De belangrijkste wijziging is dat in de
aangepaste versie expliciet wordt aangegeven dat bij aanvragen die op meer jongeren van een gezin
betrekking hebben, voor elke jongere een thuisonderwijswerkplan moet worden opgesteld.
Het certificeringstraject leidt tot het Keurmerk Thuisonderwijs. Het Keurmerk Thuisonderwijs
waarborgt dat het door ouders gegeven thuisonderwijs deugdelijk is. Die waarborg geeft zekerheid
aan ouders, jongeren en samenleving. Verwerving van het aan het keurmerk verbonden certificaat
betekent dat de kwaliteit van het gegeven thuisonderwijs in orde is en dat de jongere ruime
mogelijkheden heeft om zijn of haar talenten te ontwikkelen. Ouders kunnen het certificaat
gebruiken wanneer er vanuit hun omgeving – bijvoorbeeld door buren, familie, vrienden, kennissen
of instanties – bezorgde vragen worden gesteld. Door onbekendheid met thuisonderwijs worden veel
thuisonderwijzende ouders vanuit hun omgeving met kritische vragen geconfronteerd.
Ouders die meerdere zekerheid wensen omtrent de kwaliteit van het thuisonderwijs dat ze
verzorgen, kunnen hun belangstelling voor het keurmerk kenbaar maken aan het secretariaat van de
stichting. Ze worden vervolgens geïnformeerd over de procedure en over het toetsingskader waarin
de eisen die aan het keurmerk verbonden zijn, nader zijn vastgelegd.
De volgende stap in het traject is dat ouders een thuisonderwijswerkplan opstellen, een
document waarin doel en organisatie van het thuis gegeven onderwijs worden beschreven. Het
werkplan wordt op het bureau van de stichting bezien op volledigheid. In geval van onvolledigheid
wordt de aanvrager om aanvulling verzocht. Volledige aanvragen worden doorgezonden naar een
van de certificeerders van de stichting, aan wie de vervolgtoetsing wordt opgedragen.
Certificeerders beoordelen namens de stichting of het thuisonderwijs aan de jeugdige
voldoet aan de eisen van het keurmerk. De beoordeling door de certificeerder wordt gedaan aan de
hand van het toetsingskader behorende bij het keurmerk. De beoordeling omvat twee onderdelen:
een beoordeling van het ingediende thuisonderwijswerkplan en een beoordeling op basis van een
huisbezoek. Het huisbezoek staat in het teken van toelichting en verificatie: kan de aanvrager laten
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zien dat het thuisonderwijswerkplan geen papieren werkelijkheid is, maar daadwerkelijk en met
resultaat wordt uitgevoerd? De certificeerder maakt tevens graag kennis met de jeugdige, maar
deelname van hem of haar aan het gesprek is naar keuze van de jeugdige en/of de ouder(s).
Na het huisbezoek maakt de certificeerder rapport op. In het rapport wordt gemotiveerd
aangegeven of in voldoende mate is voldaan aan de eisen van het keurmerk zoals deze zijn
uitgewerkt in het toetsingskader. Indien dat het geval is, brengt de certificeerder een positief advies
uit aan het bestuur van de stichting. Het is het bestuur dat de uiteindelijke beslissing neemt over
toekenning van het certificaat. De geldigheidsduur van het certificaat is maximaal drie jaar, of zoveel
korter als het bestuur wenselijk acht, een en ander rekenende vanaf de datum van het rapport van
de certificeerder. Het verleende certificaat wordt ingeschreven in het register dat het bureau van de
stichting bijhoudt. Ouders ontvangen een gekalligrafeerde uitvoering van het certificaat.
Indien het bestuur niet tot een positief oordeel komt, wordt geen certificaat verstrekt. In alle
gevallen ontvangt de aanvrager het rapport van de certificeerder.

Afgifte van certificaten
In de verslagperiode zijn 42 certificaten afgegeven, 25 in 2016, zeventien in 2017. In 32 gevallen
heeft het certificaat de door de stichting vastgestelde maximumduur van drie jaar gekregen. In tien
gevallen is een duurbeperking aangebracht. Soms is dat gebeurd omdat ouders zelf voorkeur gaven
aan een kortere looptijd dan de maximale drie jaar. Een kortere looptijd biedt ouders het voordeel
dat ze in het thuisonderwijswerkplan minder ver ‘vooruit hoeven te kijken’. Maar soms ook waren er
twijfels aangaande de duurzame deugdelijkheid van het thuisonderwijs. In geval van een
duurbeperking is de geldigheid veelal een jaar, maar in een enkel geval ook anderhalf of twee jaar.
Aantal afgegeven certificaten
Jaar van afgifte
2016
3
22
25

Geldigheid
Met duurbeperking (< 3 jaar)
Zonder duurbeperking (3 jaar)
Totaal

2017
7
10
17

Nieuwsbrieven
Het streven is elke twee tot drie maanden een nieuwsbrief uit te brengen met informatie die voor
thuisonderwijzende ouders nuttig of interessant kan zijn. In de verslagperiode zijn tien
nieuwsbrieven uitgebracht, vijf in 2016 en vijf in 2017. De nieuwsbrieven worden via e-mail gezonden
aan iedereen die daarvoor belangstelling heeft laten blijken. Het aantal belangstellenden op de
verzendlijst is in de verslagperiode toegenomen van 48 tot 139. De groei verloopt enigszins met
sprongen. Sommige nieuwsbrieven leiden tot een aanzienlijke toename van het aantal
belangstellenden. Zo leverde de twaalfde nieuwsbrief 26 nieuwe geïnteresseerden op.

Wetgevingstraject thuisonderwijs
Op 18 november 2015 stuurde ex-staatssecretaris Dekker een brief aan de Tweede Kamer over
‘Onderwijs op een andere locatie dan school’. Hierin deed hij onder andere het voorstel
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thuisonderwijs een wettelijke basis te geven. Voor dit voorstel bleek vervolgens in de Tweede Kamer
voldoende steun te bestaan. Daarop is een ambtelijke werkgroep ingesteld om de wetswijziging
vorm te geven. Deze werkgroep heeft enkele malen overlegd met vertegenwoordigers uit het veld
van thuisonderwijs, waaronder de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs en onze stichting,
vertegenwoordigd door Katinka Slump en Henk Blok. Er zijn twee voorbereidende gesprekken met de
ambtenaren gevoerd (op 25 april en 10 mei 2016) en drie gesprekken met ambtenaren en
veldvertegenwoordigers samen (18 juli en 12 september 2016, respectievelijk 16 januari 2017). Een
en ander heeft geresulteerd in een voorstel dat helaas niet gedragen wordt door de veldorganisaties,
maar dat nog wel is onderworpen aan een internetconsultatie. De uitkomst van deze laatste is
onbekend, aangezien hierover geen verslag meer is gedaan door het ministerie. Het is nu afwachten
hoe de nieuwe bewindsman minister Slob met dit dossier verder wil gaan. De veldorganisaties
zouden graag zien dat in het ‘wetsvoorstel 2.0’ erkenning is voor de eigenheid van thuisonderwijs. De
kritiek op het voorstel dat onder Dekker tot stand is gekomen is vooral dat thuisonderwijs te zeer
gemodelleerd wordt als ‘schoolonderwijs maar dan thuis’.

Public relations
Een belangrijk instrument ter vergroting van de bekendheid vormt de website van de stichting, die in
augustus 2015 is geopend. Sindsdien is de site op twee punten uitgebreid. Er is een tabblad ‘Veel
gestelde vragen’ bij gekomen. En er is een slider toegevoegd met reacties van certificaathouders.
Op 6 mei 2017 heeft Henk Blok een presentatie over de stichting verzorgd op een studiedag
van de Vereniging Thuisonderwijsverbond (TOV). Deze vereniging wordt gevormd door ouders die
hun kinderen vanwege een religieus getint richtingbezwaar thuiseducatie geven.

Onderzoek
Op 13 maart 2017 heeft zich een student aan de Open Universiteit bij de stichting gemeld.
Zij was toen net gestart met de laatste fase van haar masteropleiding Onderwijskunde, de
masterthese. Haar plan was om deze te wijden aan het onderwerp thuisonderwijs. Haar vraag was of
zij vanuit de stichting inhoudelijke begeleiding zou kunnen krijgen, als externe begeleider naast een
begeleider vanuit de Open Universiteit. Henk Blok is daarop graag ingegaan. De eerste contacten
leidden tot een toespitsing van haar onderzoek in de richting van leesonderwijs, vanuit de vraag: hoe
bereiken thuisonderwijzende ouders dat hun kind geletterd raakt? Helaas is dit onderzoek niet van
de grond gekomen. De student heeft verscheidene versies van een onderzoeksplan voorgelegd, maar
geen van deze waren erg bevredigend. Toen begin september de zoveelste versie van het
onderzoeksplan – nog even inadequaat als de vorige versies – werd overlegd, heeft Henk Blok
besloten zich als externe begeleider terug te trekken. Zijn inbreng vond onvoldoende weerklank en
vergrootte eerder de onzekerheid bij de student dan deze te verkleinen.

Financieel overzicht
Het saldo op de bankrekening van de stichting per 31 december 2017 bedroeg € 1.003,73 (was per
31 december 2016 € 1.057,08). Verdere verantwoording wordt in onderstaand overzicht gegeven. De
conclusie is dat de stichting over 2016 een bescheiden overschot van ruim € 400 heeft opgebouwd,
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maar over 2017 een klein verlies heeft geleden van € 55,70. Het aantal certificaataanvragen blijft
achter bij de verwachtingen. Positief hieraan is dat de reiskosten die hiermee samenhangen lager zijn
dan begroot. Maar de vaste lasten – met name de kosten voor de website – blijven op dezelfde
hoogte, ongeacht het mindere aantal aanvragen.
Financieel overzicht (vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017 (in euro’s)

Website
Bankkosten
Reiskosten
Drukkosten
Porti
Bestuurskosten
Bureaukosten
Onvoorzien
Certificaataanvragen
Donaties

Begroting (op
jaarbasis)
Kosten Inkomsten
300,00
-120,00
-1.500,00
-100,00
-100,00
-250,00
-150,00
-200,00
--2.500,00
-500,00

Totaal
Reservering/tekort
Totaal

2.720,00
+ 280
3.000,00

Posten

Rekening 2016
Kosten Inkomsten
411,40
-99,55
-518,52
---29,90
-------1.480
---

3.000,00
-3.000,00

1.059,37
+ 420,63
1.480,00
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1.480,00
-1.480,00

Rekening 2017
Kosten Inkomsten
381,15
-104,70
-526,85
---78,00
--------1.035
--1.090,70
- 55,70
1.035

1.035
-1.035

