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dankzij een uniek pilotproject voor het basisonderwijs zit in de regio IJssel en Lek geen 
enkel probleemkind meer thuis. ze zitten in speciale klasjes van het project herstart en  
op de rails Junior, die erop zijn gericht de kinderen terug te plaatsen op een gewone  
school. het succes is groot, maar het project loopt af.

proefproject is redding 
voor jonge thuiszitters

Kiek	Broekman,	directeur	van	het	WSNS-
samenwerkingsverband	IJssel	en	Lek	in	
Capelle	aan	den	IJssel,	is	er	trots	op	dat	
ruim	dertig	kinderen	die	wegens	ern-
stige	gedragsproblemen	thuiszaten,	nu	
weer	 naar	 school	 gaan.	 Dat	 is	 het	 re-
sultaat	van	de	eerste	twee	jaar	van	het	
proefproject.	‘Deze	aanpak	is	een	ultiem	
voorbeeld	van	passend	onderwijs’.	

Broekman	neemt	ons	mee	naar	De	Piloot,	
een	openbare	cluster	4-school	in	de	Rot-
terdamse	wijk	Ommoord,	grenzend	aan	
Capelle.	Hier	zijn	de	klasjes	van	Herstart	
en	Op	de	Rails	Junior	ondergebracht,	in	
een	apart	bijgebouwtje.	Twee	lokalen	en	
vier	leidsters	voor	de	12	leerlingen,	onder	
wie	drie	kleuters.	Hoe	jong	ze	ook	zijn,	
dit	zijn	allemaal	kinderen	die	eerder	op	
hun	eigen	school	zijn	geschorst	wegens	
wangedrag.	 Kinderen	 die	 om	 allerlei	
redenen	nergens	meer	terecht	konden	
en	noodgedwongen	thuis	bleven,	 ter-
wijl	ze	leerplichtig	zijn.	Hun	ouders	zijn	
vaak	wanhopig.	Herstart	biedt	hun	een	
nieuwe	kans.	

‘Het	 zijn	 gewone	 kinderen,	 ze	 heb-
ben	 in	 het	 algemeen	 geen	 stoornis.	
Wel	 is	er	 vaak	sprake	 van	heftige	 ge-
zins-	 en	 omgevingsproblemen	 waar-
door	ze	uit	hun	evenwicht	zijn’,	vertelt		
Marion	Stolwerk,	afdelingsleider	van	
De	Piloot,	die	het	project	onderdak	biedt.	
‘Een	interventie	als	deze	kan	veel	beteke-
nen	voor	deze	kinderen,	hun	ouders	en	de	
school.	Ze	kunnen	allemaal	even	tot	rust	

komen	en	de	kinderen	krijgen	hier	een	
super-vaardigheidstraining.	Dat	werkt’.	

Wennen aan school
Herstart-leerlingen	blijven	in	principe	
niet	langer	dan	16	weken.	In	die	periode	
krijgen	ze	een	intensieve	training	-	in	
schoolgaan.	 ‘Sommige	 kinderen	 heb-
ben	heel	lang	thuisgezeten,	die	moeten	
weer	wennen	aan	school’,	zegt	Stolwerk.	

Ze	geeft	het	voorbeeld	van	een	jongen	
van	12	jaar,	die	al	negen	maanden	thuis-
zat	met	heftige	angstaanvallen.	‘In	ons	
kleine	klasje	ging	het	goed,	en	daarna	
hebben	wij	hem	geplaatst	op	een	school	
voor	voortgezet	speciaal	onderwijs,	waar	
het	nog	steeds	goed	met	hem	gaat.	Hij	
lacht	weer!	Het	is	zo	mooi	om	zo’n	kind	
te	kunnen	helpen’.	

Dat	zeggen	ook	de	leerkrachten	van	het	
Herstart-project.	Coördinator	Chrissy	de	
Vries	is	ronduit	enthousiast:	‘Dit	is	gewel-
dig	werk.	We	kunnen	de	kinderen	hier	
veel	individuele	aandacht	en	rust	bie-
den,	dankzij	het	kleine	klasje	en	de	stille	
werkplekken	met	schotjes	ertussen.	Je	
ziet	de	kinderen	tot	rust	komen.	Dit	lukt	
niet	in	een	gewone	schoolklas,	dat	kun	je	
ook	niet	van	een	juf	verwachten.’	

Het	verschil	tussen	Herstart	en	de	cluster	
4-school	De	Piloot	is	dat	de	Piloot-leerlin-
gen	kampen	met	gediagnosticeerde	ge-
dragsproblemen,	waarbij	speciaal	on-
derwijs	nodig	is.	De	Herstart-leerlingen	
hebben	andere	moeilijkheden,	die	vaak	
opgelost	 kunnen	 worden,	 waarna	 ze	
weer	leren	zich	goed	te	gedragen.	Tijdens	
de	time-out	bij	Herstart	worden	kind	en	
situatie	onderzocht	en	wordt	intensief	

met	ouders,	schoolartsen	en	maatschap-
pelijk	werk	overlegd.	‘We	houden	de	lij-
nen	kort,	alle	zorgverleners	zitten	hier	
aan	tafel’,	zegt	Stolwerk.	Na	16	weken	
wordt	beslist	of	een	kind	terugkan	naar	
een	reguliere	basisschool	of	speciaal	on-
derwijs	nodig	heeft.	

Uit de verre omtrek
Broekman	merkt	dat	andere	samenwer-
kingsverbanden	haar	project	ook	ontdekt	
hebben.	Steeds	vaker	kloppen	ze	aan	om-
dat	ze	hun	jonge	thuiszitters	hier	graag	
willen	onderbrengen.	Daar	is	echter	geen	
bekostiging	voor,	omdat	de	gelden	voor	de	
pilot	specifiek	zijn	toegekend	voor	de	re-
gio	IJssel	en	Lek.	Maar	veel	schoolbesturen	
vinden	deze	optie	–	vaak	de	laatste	voor	
thuiszittende	kinderen	–	zo	interessant,	
dat	ze	zelf	betalen	voor	‘gast-leerlingen’.	

‘Ultiem voorbeeld  
van passend onderwijs’ 
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Herstart	is	bestemd	voor	kinderen	vanaf	
vijf	jaar	die	na	problemen	op	school	thuis	
zitten.	Op	de	Rails	Junior	is	er	voor	kin-
deren	vanaf	tien	jaar	die	nog	wel	naar	
school	gaan,	maar	daar	dusdanige	moei-
lijkheden	hebben,	dat	een	schorsing	en	
thuiszitten	dreigen.	‘Scholen	gaan	vaak	
heel	lang	door	met	zo’n	kind,	maar	een	
time-out	kan	wonderen	doen.	Daarmee	
kunnen	we	vaak	voorkomen	dat	zo’n	
kind	van	school	moet’,	zegt	Stolwerk.

Kiek	Broekman	is	initiatiefnemer	van	
het	project.	‘Ik	wist	dat	er	reboundvoor-
zieningen	bestaan	voor	het	voortgezet	
onderwijs,	maar	in	het	primair	onder-

wijs	bestond	zoiets	niet.	Terwijl	ik	een	
lijst	van	crisisgevallen	had,	waar	echt	
iets	mee	moest	gebeuren.	Toen	 las	 ik	
over	het	Op	de	Rails-project	in	Rotter-
dam,	 waar	 ook	 10-jarigen	 al	 worden	

opgevangen.	Dat	bracht	me	op	het	idee	
om	iets	dergelijks	te	organiseren	voor	
het	basisonderwijs.	De	voorzitter	van	
ons	samenwerkingsverband,	Peter	van	
Loon,	was	direct	enthousiast	en	De	Pi-
loot	wilde	graag	partner	zijn	in	het	pro-
ject.	Uiteindelijk	kregen	we	als	eerste	
po-organisatie	geld	 toegekend	 uit	de	
landelijke	reboundvoorzieningen,	die	
tot	nu	toe	gereserveerd	waren	voor	het	
voortgezet	onderwijs’.

Proef bijna afgelopen
Nu	het	project	zo	succesvol	blijkt	te	zijn,	
neemt	het	enthousiasme	bij	Broekman	
en	Stolwerk	alleen	maar	toe.	Ook	de	leer-

plichtambtenaren	in	de	wijde	omtrek	
zijn	geïnteresseerd.	En	de	basisscholen	in	
de	regio	zijn	blij,	want	zij	weten	vaak	niet	
hoe	het	verder	moet	met	een	onhandel-
baar	kind.	‘Wij	willen	de	uitkomsten	van	

dit	project	dan	ook	weer	inzetten	voor	
een	preventieve	aanpak	op	de	scholen’,	
zegt	Broekman.	‘Het	gaat	om	de	kinderen,	
en	het	allerbeste	is	natuurlijk	deze	situ-
atie	te	voorkomen.’	Economisch	gezien	is	
het	project	ook	voordelig:	veel	kinderen	
kunnen	na	hun	verblijf	bij	Herstart	terug	
naar	een	gewone	school,	en	dat	is	voor-
deliger	dan	speciaal	onderwijs,	waar	ze	
anders	vaak	terecht	komen.

Helaas	is	de	proef	bijna	afgelopen.	De	
tweejarige	pilot	is	nog	met	een	jaar	ver-
lengd,	en	dat	derde	jaar	is	nu	ingegaan.	
Het	einde	is	 in	zicht,	ook	al	omdat	de	
landelijke	 financiering	 van	 dit	 soort	
voorzieningen	ter	discussie	staat.	’Dat	is	
zo	jammer,	omdat	de	resultaten	zo	goed	
zijn’,	zegt	Broekman.	‘Dit	past	helemaal	
in	het	kader	van	passend	onderwijs.	We	
willen	er	dolgraag	mee	doorgaan,	maar	
dan	is	er	wel	structureel	geld	nodig.	Als	
het	nu	stopt,	komen	er	onherroepelijk	
weer	kinderen	thuis	te	zitten.	Dat	is	heel	
frustrerend	als	je	weet	dat	er	iets	aan	te	
doen	is.	Ik	doe	een	dringend	beroep	op	het	
ministerie	om	dit	project	te	verlengen	of	–	
nog	beter	-	structureel	te	maken.’		<

‘Hier moet structureel  
geld voor komen’

Marion Stolwerk (links) en Kiek Broekman in een Herstart-klas. ‘Deze werkplekken met schotjes brengen veel rust’. 


