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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.

Het certificeringstraject
Het certificeringstraject, vastgesteld in februari 2016, is in het verslagjaar onveranderd gebleven.
Afgifte van certificaten
In het verslagjaar zijn 13 certificaten afgegeven, bijna allemaal zonder duurbeperking. Zes daarvan
betroffen een verlenging van eerder afgegeven certificaten. Vergeleken met eerdere jaren is er
sprake van een geringe daling. De teruggang kan wijzen op een verminderde belangstelling onder
thuisonderwijzende ouders. De indruk bestaat dat ouders pas belangstelling voor het Keurmerk
Thuisonderwijs vertonen, als er bemoeienis is van instellingen zoals Jeugdzorg of Leerplicht. En dat is
nu eenmaal een relatief kleine groep. Het overgrote deel van de thuisonderwijzers wordt niet
gehinderd door een dergelijke bemoeienis.
Aantal afgegeven certificaten
Geldigheid
Met duurbeperking (< 3 jaar)
Zonder duurbeperking (3 jaar)
Totaal

2016
3
22
25

Jaar van afgifte
2017
7
10
17

2018
1
12
13

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 vier nieuwsbrieven
uitgebracht, te vergelijken met vijf nieuwsbrieven, zowel in 2016 als 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 139 tot en met 158.
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Wetgevingstraject thuisonderwijs
Wat betreft het wetgevingstraject rond thuisonderwijs zijn in het verslagjaar geen vorderingen
geboekt. Wel heeft de huidige regeringscoalitie ‘Rutte III’ in het regeerakkoord het voornemen
opgenomen thuisonderwijs te legaliseren. Het is afwachten wanneer en hoe minister Slob met dit
dossier verder wil gaan. Er zijn geluiden die erop wijzen dat dit najaar 2019 zal zijn. Of er dan nog
gelegenheid is voor een behandeling in zowel de Tweede als Eerste Kamer is de vraag.
Public relations
Een belangrijk instrument ter vergroting van de bekendheid vormt de website van de stichting, die in
augustus 2015 is geopend. In 2017 is de website uitgebreid met een tabblad ‘Veel gestelde vragen’
en met een slider met reacties van certificaathouders. Sindsdien zijn geen veranderingen
aangebracht.
Begin maart van het verslagjaar heeft journaliste Petra Vissers in dagblad Trouw enkele
artikelen over thuisonderwijs geplaatst, waarin zorgen werden uitgesproken over het ontbreken van
toezicht op thuisonderwijs. Dezelfde zorgen zijn op 13 maart 2018 ook nog eens verwoord in een
hoofdredactioneel commentaar. Tegen de enigszins eenzijdige stellingname in de diverse stukken
heeft Henk Blok stelling genomen in een reactie die Trouw heeft geplaatst op dinsdag 27 maart
onder de titel ‘Onterechte argwaan jegens thuisonderwijs’.
Op 28 mei 2018 heeft Henk Blok een kennismakingsbezoek gebracht aan mr. Fleur Terpstra,
gespecialiseerd in onder meer onderwijsrecht. Besproken is welke rol het Keurmerk Thuisonderwijs
kan spelen in juridische procedures rond thuisonderwijs. Tevens is een interview met Henk Blok
geplaatst op de website van Terpstra Legal (https://terpstralegal.com/?s=blok).
Op 12 juli 2018 heeft Henk Blok een presentatie verzorgd op een bijeenkomst, georganiseerd
door de Vereniging Thuisonderwijsverbond (TOV). Deze vereniging wordt gevormd door ouders die
hun kinderen vanwege een religieus getint richtingbezwaar thuiseducatie geven. Bij deze
bijeenkomst waren de Tweede Kamerleden Eppo Bruins (CU) en Michel Rog (CDA) aanwezig. Zij
hebben kennis genomen van de wensen die binnen het Thuisonderwijsverbond leven, maar tevens
aangegeven dat niet voor alle wensen voldoende politiek draagvlak bestaat.
Via e-mail is in najaar 2018 een uitwisseling geweest met het Vlaams Onderwijsverbond
(https://vhov.be/). Vlaamse thuisonderwijzers hebben het een aantal jaren zonder een
zelforganisatie moeten doen. Maar sinds enige tijd is een nieuwe generatie aangetreden die zich
sterk maakt voor thuisonderwijs, aldaar aangeduid als huisonderwijs.
In het decembernummer van het tijdschrift ‘Balans magazine voor ouders, onderwijs- en
zorgprofessionals’ is een interview geplaatst met Henk Blok, waarin deze de gelegenheid kreeg het
bestaan van onze stichting toe te lichten voor een publiek van ouders van kinderen die op school
problemen ondervinden, bijvoorbeeld omdat het geboden schoolonderwijs onvoldoende tegemoet
komt aan de bijzondere eigenschappen en gedragingen van hun kind. De titel luidde ‘Thuisonderwijs
is een optie’.
Financieel overzicht
Het saldo op de bankrekening van de stichting per 31 december 2018 bedroeg € 1.005,33 (was per
31 december 2017 € 1.003,73). Verdere verantwoording wordt in onderstaand overzicht gegeven. De
conclusie is dat de stichting over 2018 een bescheiden overschot van € 1,60 heeft opgebouwd. Het
aantal certificaataanvragen blijft achter bij de verwachtingen. Positief hieraan is dat de reiskosten die
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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 2017 tot en met 31 december 2018 (in euro’s)

Posten
Website
Bankkosten
Reiskosten
Drukkosten
Porti
Bestuurskosten
Bureaukosten
Onvoorzien
Certificaataanvragen
Donaties
Totaal
Reservering/tekort
Totaal

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

1.035,00
-1.035,00
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Rekening 2018
Kosten
Inkomsten
260,15
-105,04
-618,21
---------50,00
--1.000,00
-35,00
1.033,40
+ 1,60
1.035,00

1.035,00
-1.035,00

