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Organen van de stichting 

 

In de verslagperiode is de personele bezetting van de stichtingsorganen niet veranderd. Alle leden 

zijn in het verslagjaar voor een periode van vier jaar herbenoemd, en wel tot zomer 2023.  

 

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

Raad van Toezicht: 
 
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 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 acht certificaten afgegeven, waarvan vier zonder duurbeperking. Certificaten 

hebben een geldigheidsduur van maximaal drie jaar of zoveel korter als ouders wensen. Het kan 

gebeuren dat de stichting vragen blijft houden over de duurzame deugdelijkheid van het 

thuisonderwijs. Open blijvende vragen kunnen zowel betrekking hebben op het 

thuisonderwijswerkplan als op het huisbezoek. Het kan bijvoorbeeld zijn dat datgene wat in het 

thuisonderwijswerkplan is vastgelegd, onvoldoende in de praktijk te herkennen is. 

 Twee van de acht afgegeven certificaten betroffen een verlenging van een eerder afgegeven 

certificaat. 

Vergeleken met eerdere jaren is er sprake van een daling van het aantal afgegeven 

certificaten. 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 

Jaar van afgifte 

2016 2017 2018 2019 

Met duurbeperking (< 3 jaar) 3 7 1 4 

Zonder duurbeperking (3 jaar) 22 10 12 4 

Totaal 25 17 13 8 
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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 twee 

nieuwsbrieven uitgebracht, te vergelijken met vier nieuwsbrieven in 2018. 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 158 tot en met 190. 

 

Ontwikkeling wetsvoorstel rond thuisonderwijs 

 

Afgelopen najaar zijn de veldverenigingen voor thuisonderwijs en onze stichting door het Ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) uitgenodigd om te komen praten over een ruwe 

schets van een nog uit te werken wetsvoorstel over thuisonderwijs. Bij de start van Rutte III in 2017 

waren de coalitiepartijen overeen gekomen om een wettelijke regeling tot stand te brengen, opdat 

ouders een onbelemmerde keuze konden maken tussen school- en thuisonderwijs. 

In het gesprek dat we op 25 september j.l. op het ministerie hadden, kwamen grote 

meningsverschillen aan het licht. Het belangrijkste verschil is misschien wel dat OCW voornemens is 

thuisonderwijs alleen mogelijk te maken voor ouders met een richtingbezwaar. Dat is een flinke stap 

terug in vergelijking met het voorstel – al weer drie jaar geleden – van staatssecretaris Dekker, die 

álle ouders een vrije keuze wilde laten tussen thuis- en schoolonderwijs. 

Maar ook over andere onderwerpen bleken de standpunten mijlen ver uiteen te liggen, 

onder andere over de inrichting van toezicht door de Onderwijsinspectie. De veldverenigingen 

hebben zich zeer ingespannen om ambtenaren en Tweede Kamerleden ervan te doordringen dat 

thuisonderwijs een andere benadering vergt dan schoolonderwijs. Maar de conclusies die OCW aan 

een en ander verbond, hebben ertoe geleid dat het ministerie de stekker uit het overleg heeft 

getrokken. Hoe het nu verder moet, is onduidelijk. Zet de minister de ingeslagen weg voort, en is 

daarvoor voldoende politieke steun? Dat is einde 2019 niet meer duidelijk geworden. 

 

Onderzoek onder certificaathouders 

 

De stichting wilde graag meer weten over het nuttige effect van het Keurmerk Thuisonderwijs. In 

hoeverre hebben certificaathouders voordeel gehad van het verworven certificaat, en waar liggen 

die voordelen dan? Om deze vragen te beantwoorden hebben wij in het afgelopen najaar een 

vragenlijstonderzoek gedaan onder certificaathouders. Drieëntwintig van de 39 aangeschreven 

ouders of ouderparen hebben een korte vragenlijst ingevuld. De uitkomsten laten zien dat 

certificaathouders overwegend positief zijn over het nuttige effect van ons keurmerk. Het keurmerk 

geeft ouders op uiteenlopende manieren een steun in de rug: ze voelen zich zekerder over de 

deugdelijkheid van hun thuisonderwijs en bijna allemaal informeren ze hun familie, buren, vrienden 

of kennissen over het behaalde certificaat. In geval ouders het behalen van het certificaat hebben 

gedeeld met instanties als Veilig Thuis, Leerplicht of Justitie schatten ouders in dat dit positief heeft 

bijgedragen aan het handelen van deze instanties. Het verslag van het onderzoek is integraal 

opgenomen in Nieuwsbrief 18. 

 

Financieel overzicht 

 

Het saldo op de bankrekening van de stichting per 31 december 2019 bedroeg € 758,94 (was per 31 

december 2018 € 1.010,33). Verdere verantwoording wordt in het navolgende overzicht gegeven. De 

conclusie is dat de stichting over 2019 een negatief resultaat heeft gerealiseerd van € 251,68.  Het 
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aantal certificaataanvragen blijft achter bij de verwachtingen. Positief hieraan is dat de reiskosten die 

hiermee samenhangen lager zijn dan verwacht. Maar de vaste lasten – met name de kosten voor de 

website – blijven op dezelfde hoogte, ongeacht het mindere aantal aanvragen. In het verslagjaar zijn 

extra portokosten gemaakt in verband met het onderzoek onder certificaathouders. 

 

Financieel overzicht (vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019 (in euro’s) 

 
 
Posten 

 
Rekening 2018 

 
Rekening 2019 

Kosten Inkomsten Kosten Inkomsten 

Website 260,15 -- 260,15 -- 

Bankkosten 105,04 -- 139,73 -- 

Reiskosten 618,21 -- 370,50 -- 

Drukkosten -- -- -- -- 

Porti -- -- 127,80 -- 

Bestuurskosten -- -- -- -- 

Bureaukosten -- -- 48,50 -- 

Onvoorzien 50,00 -- -- -- 

Certificaataanvragen -- 1.000,00 -- 640,00 

Donaties -- 35,00 -- 55,00 

     

Totaal 1.033,40 1.035,00 946,68 695,00 

Reservering/tekort + 1,60 -- - 251,68 -- 

Totaal 1.035,00 1.035,00 695,00 695,00 

 


