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Aan de Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen, 

Wij waren geschokt bij het luisteren naar deel van 1 van de Podcast-serie over thuiszittende 
leerlingen, die door jullie op 12 juni jl. online is gepubliceerd. Vanuit diverse verenigingen en 
disciplines, waaronder de Nederlandse Verenging voor Autisme (NVA) gesteund door vier 
hoogleraren op het gebied van pedagogiek, autisme en psychiatrie, is felle kritiek geuit op deze 
podcast, waarop deze op 29 juni jl. is verwijderd. 

Als orthopedagogen, allen NVO-leden, menen wij dat het nodig is dat wij van binnenuit de vereniging 
ook duidelijk maken dat wij ons distantiëren van de werkwijze die geschetst wordt in de podcast en 
niet achter de wijze staan waarop de NVO tot nu toe op de kritiek heeft gereageerd. 

De podcast zou als doel hebben om van elkaar te leren en elkaar te inspireren rondom het thema 
thuiszitters. Zowel de toonzetting als de inhoud van de podcast heeft ons geschokt. Door een collega 
orthopedagoog werd een casus uiteengezet over een achtjarige jongen met diagnose autisme. De 
orthopedagoog gaf aan dat ze geen enkele twijfel had dat ze de jongen weer op school zou krijgen, 
zo niet linksom, dan wel rechtsom. Ze vertelde onder meer dat ze hem onder dwang uit het toilet 
heeft gehaald waar hij zat opgesloten, waarbij de deur uit de scharnieren is gehaald, dat ze hem 
vervolgens gillend en schreeuwend in zijn pyjama in haar auto heeft meegenomen naar de 
schoolvoorziening, waar de jongen drie dagen achtereenvolgens ‘ik kan dit niet’ heeft geschreeuwd, 
wat zo indringend was dat ze het nu nog hoort. De jongen zou bovendien volgens de orthopedagoog 
niet begrepen wíllen worden.* 

We begrijpen dat de problematiek rondom thuiszittende leerlingen complex kan zijn, en dat 
begeleiding soms vraagt om onconventionele werkwijzen. Echter de bejegening en werkwijze zoals in 
deze podcast geschetst, overschrijdt ethische, en pedagogische grenzen en is in strijd met de 
beroepscode en de rechten van het kind. Als orthopedagogen moeten we waarborgen dat de 
veiligheid van het kind altijd op de eerste plaats staat. Veiligheid, respect, gelijkwaardigheid en 
autonomie zijn onzes inziens belangrijke waarden in het contact met cliënten. 

In de afgelopen week hebben jullie verscheidene verklaringen naar buiten gebracht, via jullie 
website, social media en in een e-mail aan de leden. Uiteindelijk is de podcast op 29 juni verwijderd. 
Wat ons betreft de enige juiste keuze, maar wel rijkelijk laat. Na alle felle kritiek vanuit het werkveld 
en emotionele reacties van betrokken ouders en professionals, is in die twee weken de meeste 
schade al aangericht. 

Inhoudelijk betreft de schade uiteraard in de eerste plaats de kinderen die psychische en emotionele 
schade/trauma oplopen door de manier van handelen zoals in de podcast is geschetst. Ongetwijfeld 
schaadt dit ook de betreffende orthopedagoog, die veel kritiek over zich heen heeft gekregen, en we 
hopen dan ook dat ze na haar bijdrage de nodige steun mag ontvangen van de NVO. Daarnaast 
schaadt de podcast ook het vertrouwen in de beroepsgroep. Dit blijkt onder meer uit reacties op 
social media van ouders en professioneel betrokkenen. 

https://www.linkedin.com/pulse/brief-aan-de-nvo-namens-47-nvo-leden-betr-podcast-leerlingen-maes/
https://www.linkedin.com/pulse/brief-aan-de-nvo-namens-47-nvo-leden-betr-podcast-leerlingen-maes/


In de verklaringen die door de NVO naar buiten zijn gebracht, wordt benoemd dat het probleem ligt 
in de vorm en inhoud van de podcast, waarin de context ontbreekt waardoor er te snelle conclusies 
zouden worden getrokken. Er wordt in de verklaringen spijt betuigd aan de vereniging als geheel en 
aan de orthopedagoog die bereid was haar aanpak te delen in het bijzonder. Wat wij echter in deze 
verklaringen keer op keer missen, zijn excuses op inhoudelijk niveau. We zijn van mening dat de NVO 
als beroepsgroep zich zou moeten distantiëren van werkwijzen waarbij de veiligheid van kinderen in 
het gedrang is en dwang als middel wordt ingezet, en willen jullie oproepen om alsnog met deze 
inhoudelijke reactie te komen. 

Als NVO orthopedagogen vinden we het belangrijk om ons uit te spreken. Als leden zijn wij immers 
de vereniging en het is onze professionele taak onszelf en elkaar te bevragen op ons handelen en de 
resultaten daarvan. 

We hopen dat uiteindelijk de discussie die de podcast heeft losgemaakt, een vervolg krijgt dat 
bijdraagt aan een passende aanpak voor thuiszittende leerlingen. 

In afwachting van jullie reactie, 

Getekend, 47 NVO-orthopedagogen, onder wie: Geke Maes-van Buiten, Mariëlle Beckers, Annelie 
Neuteboom, Lenneke Kapitein, Corrieke Buist-Veurink, Nanda de Bruin, Frederik Bullens, Merel de 
Vries, Marjolijn Westerink, Marieke Jongman, Nyne Slooter, Mirjam Wallenburg, Anouk Spruit, 
Renate Vos, Connie de Blank, Cindy Rosema, Hilde Klein-Verheul, Lijnie Reijers, Anneke Velthuis, 
Sebastiaan Klooster (betreft ondertekeningen d.d. 2 en 3 juli 2020). Na publicatie tevens 
onderschreven door NVO-leden: Onneke Meijer, Sharifah Redan, Anna Koster, Inge Vollaard. 

* In latere verklaringen wordt aangegeven dat het probleem ligt in de vorm en inhoud van de 
podcast, waarin de context ontbreekt. In de afgelopen drie weken is er door de NVO echter niet voor 
gekozen die context naar buiten te brengen, waardoor wij in deze brief reageren op wat in de podcast 
is verteld. 


