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Mijn naam is Sela Graaven, 16 jaar oud. 
Ik woon in Amsterdam, met mijn vader, 
moeder en jongere zusje. Vijf jaar geleden 
begon ik aan een nieuw avontuur, de mid-
delbare school: Op mijn eerste keuze, het 
Fons Vitae, voelde me direct thuis, de lera-
ren en leerlingen zorgden voor een goede, 
kalme, maar toch motiverende sfeer. 
Drie jaar lang ging het goed, in de derde klas had 

ik even geen zin meer en ging ik bijna niet over, maar toch belandde ik na de 
vakantie netjes in HAVO 4. In de vierde nam ik me voor goed te gaan leren en 
plannen, hogere cijfers te halen en te knallen tijdens de SE’s, want ja die waren 
toch ’s belangrijk! Jammer genoeg werden deze voornemens belemmerd door het 
feit dat ik eind 2017 te horen kreeg dat ik colitis ulcerosa had. Dit is een chroni-
sche darmontsteking. Door de klachten die ik had was ik vaak moe, had ik buikpijn 
en werd het ziekenhuis mijn tweede huis. Ik miste hierdoor belangrijke leerstof en 
uiteindelijk ook schoolexamens. In juni 2018, kwam de SE-week eraan, het was 
heel spannend, en mijn ouders hadden zich er al bij neer gelegd dat het misschien 
niet in een keer zou lukken. Ze vonden het niet erg als ik de vierde over zou moe-
ten doen. Ik in tegendeel had me er nog niet bij neergelegd en met die instelling 
en hulp van bijlessen ben ik overgegaan naar HAVO 5. Het kostte wel even wat 
tijd om goede regelingen te krijgen met school, want ik kon niet altijd overal bij 
zijn. Met veel over en weer mailen is dit toch gelukt. Eenmaal in HAVO 5, het exa-
menjaar, had ik nog steeds last van mijn klachten en miste dus nog steeds cruciale 
lessen. Toen zijn we ingegaan op het aanbod van school om thuisonderwijs te 
krijgen van stichting huisonderwijs. Dit was voor maximaal 6-8 weken. Op school 
dacht iedereen opeens dat ik doodsziek was, omdat ik thuisles had. Dat raakte me, 
want ik deed er juist alles aan om mijn ziekte te verbergen. Ik was en ben er heel 
open over, maar ziek zijn is niet alles wat er is te zien en te vinden aan mij. Frans 
en wiskunde waren de vakken waar ik thuisonderwijs voor kreeg, ik stond een 4 
voor wiskunde en een 2,9 voor Frans. Ik kan me de eerste afspraak met mijn thuis-
docent Frans nog zo goed herinneren. Het was een hele lieve man, hij gaf me een 
soort moderne opa gevoel. En het vertrouwen, er was heel veel vertrouwen! Ik 
werd even niet meer als een ziek persoon bestempeld. Mijn wiskundedocent was 
ook heel lief, zijn geduld viel me gelijk op. Hoe vaak ik het ook niet in een keer be-
greep, hij nam altijd de tijd om het nog een duizendste keer uit te leggen. In al het 
onbegrip op school luisterden de mensen van de stichting naar me. Dat niet alleen, 
de coördinator van de stichting gaf ons handvatten om met de school te gaan pra-
ten en wat we het beste konden doen. Nu, anderhalf jaar na de diagnose, heb ik 
mede door de thuisschool in een keer een HAVO-diploma gehaald. Dit komt niet 
alleen door de lessen, maar ook door het zelfvertrouwen dat ik kreeg. Met mijn 
ziekte gaat het op en af, maar ik heb geleerd om rust te nemen wanneer dat moet 
en door te zetten wanneer het kan. 

Dus Jantien, Kik en Klaus heel erg bedankt voor alles. 

Sela Graaven
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Aantallen leerlingen en soort onderwijs

In totaal hebben 114 leerlingen van 51 Amsterdamse 
scholen huisonderwijs gekregen. Onder deze leerlingen 
bevonden zich 11 leerlingen Primair Onderwijs en 103 
leerlingen Voortgezet Onderwijs. Aan leerlingen Primair 
Onderwijs werden 173 contacturen besteed en aan leer-
lingen Voortgezet Onderwijs 2082 contacturen. In totaal 
betreft het 2255 contacturen.

Niveaus voortgezet onderwijs en examens

Onder de 103 leerlingen VO (40 scholen) bevonden zich 
19 Gymnasiumleerlingen, 19 VWO-ers, 9 leerlingen H/V, 
27 Havo-leerlingen, 13 VMBO-t-ers, 15 VMBO-b/k-leer-
lingen en 1 leerling Schakelklas.
Van de VMBO-b/k-ers deden 4 leerlingen eindexamen, 
van VMBO-t 2 leerlingen, van de Havisten 7, van de 
VWO-ers 1 en van de Gymnasiumleerlingen 5.

Medische indicaties

Psychische problematiek w.o. vanwege pesten en 
burn-out ............................................................... 23
Orthopedie w.o. 7 x scoliose .................................. 18
Niet-aangeboren hersenproblemen: hersenschudding, 
epilepsie, hoofdpijn ................................................   9
Slaap- en concentratieproblemen  ..........................   9
Oncologie................................................................ 9
Pfeiffer of ander virus .............................................. 8
Maag-, Lever- en Darmproblemen ............................ 6
Auto-immuunziekte en reuma .................................. 6

Eetproblemen .......................................................... 5
Astma en longproblemen ......................................... 4
Hartproblemen ........................................................ 4
Huidproblemen ........................................................ 2
Herstel na stamceltransplantatie ............................... 1
Overige ................................................................. 10

Deskundigheidsbevordering
Op 13 februari 2018 hebben we samen met de Educatieve 
Voorziening Amsterdam UMC een studiemiddag geor-
ganiseerd met als titel: ‘Spuiten en slikken op school!?’. 
Gedurende deze middag hebben een kinderarts, de op-
richter van ‘Zorgeloos met diabetes naar school’ en een 
jeugdarts in kaart gebracht welke mogelijkheden en ju-
ridische knelpunten er zijn m.b.t. medicatieverstrekking 
binnen school. Sinds de invoering van Passend Onderwijs 
speelt deze vraag voor steeds meer scholen voor regulier 
onderwijs. De middag werd goed bezocht door genodig-
den uit het veld.

Passend Onderwijs
Sinds de invoering van het Passend Onderwijs is door de 
A’damse SWV-en gestart met de organisatie van langere 
termijn huisonderwijs voor leerlingen met chronische 
medische problematiek. Onderlinge afstemming met be-
trokken collega’s van de verschillende organisaties vindt 
plaats middels het Expertisecentrum en de Expertise-
groep Ziek en Onderwijs Amsterdam. De nieuwsbrieven 
hiervan kan men inzien op www.ezoa.nl.

Balans per 31 december 2018

ACTIVA 2018 2017
Vlottende activa 69.774 70.419 

 69.774 70.419  
PASSIVA
Eigen vermogen 49.765 53.055 
Voorzieningen 5.170 5.170 
Schulden korte termijn 14.839 12.194 

 69.774 70.419 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018 2017  2018 2017
Baten   Lasten
Subsidie gemeente Amsterdam 98.000 100.000 Personeelskosten 94.802 75.559
Ontvangen donaties 8.363 13.187 Sociale lasten 7.295 7.073
Overige opbrengsten 450 320 Algemene kosten 8.065 9.002

 106.813 113.507   110.162 91.634

Bedrijfsresultaat -3.349 21.873
Rente baten 59 146

Saldo van baten en lasten -3.290 22.019

Overzicht aantal thuisleerlingen 
t.o.v. aantal uren afgelopen jaren:

 2018 2017 2016 2015

aantal leerlingen 114 96 110 97
aantal contacturen 2255 2036 2317,5 2441,5
gem. aantal contacturen/ll 19,8 21,2 21 25,2
aantal bezoeken 1109 1038 1200 1236

De verkorte jaarrekening is ontleend aan de jaarrekening 2018. 
De volledige jaarrekening is verkrijgbaar bij de coördinator.
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Vanuit de vader, Walrick Smits: 
Als ouder is het ziek worden van je kind iets onwerke-
lijks en dat verwacht je zeker niet bij je eigen kind. Je 
hebt geen idee wat er verandert en wat het effect is op 
je kind. Helemaal als ze in de eindexamenklas Gymna-
sium zit en vanaf oktober dan eigenlijk ook niet meer 
naar school heeft kunnen gaan.

De snelle en accurate actie van de Stichting zorgde er 
voor dat bijna dezelfde week na aanmelding begonnen 
kon worden met de lessen Latijn.

Het is altijd afwachten hoe de klik is en zeker de situatie 
maakt het bijzonder. Zowel mijn dochter als ik merkten 
direct dat er werkelijk met gevoel meegedacht werd en 
gekeken naar mogelijkheden, het is echt een steun die 
enorm welkom was op dat moment.
De waardevolle schat aan kennis en didactische scher-
pe aanpak zorgden er zeker ook in de combinatie met 
een mooi humorgevoel voor, dat er een goede band 
ontstond.
Het slagen van Quinty en haar welzijn stonden voorop 
en dat is exact wat je als ouder wil. Zelfs op momenten 
dat het voor de docent minder makkelijk was en les 
op de tweede kerstdag? Geheel geen probleem: Quinty 
stond écht op de eerste plaats. Het is mooi dat ook de 
uren reizen om les te kunnen geven slechts een bijkom-
stigheid waren, de les en het succes bij haar examen, 
daar ging het om.

Attentheid op de bijzondere momenten -  dat laat echt 
zien dat het hart op de goede plaats zit en vooral in een 
dergelijke situatie is dat enorm welkom en maakt het 
het contact erg persoonlijk.

Quinty is op het moment van schrijven nog bezig 
met diverse examens, in verband met een aangepast 
programma. Quinty heeft Latijn in het eerste tijdvak 
succesvol kunnen afronden!
Dank Stichting- dank docenten!

Vanuit de docent Latijn, Wim Regter: 
Ik ontmoette Quinty eind november 2018 als nieuw 
aangemelde gymnasium eindexamenleerling met La-
tijn in het pakket. Vóór ik met de eerste les (de eerste 
was wegens ziekte afgelast) kon beginnen, moest ik 
twee speels studentikoze waakhondjes passeren. 
Quinty had door ziekte de vijfde klas gedoubleerd, was 
dit schooljaar nauwelijks naar school geweest en had 
maandenlang geen Latijn gehad. Vanwege de afstand 
tot school, de opgelopen achterstand en het naderend 
schoolexamen in januari besloot ik tot een intensief tra-
ject met veel lessen. Deze aanpak sloeg aan: Quinty’s 
motivatie, werklust en kennisniveau namen zó toe dat 
het eindexamen een reële optie werd.

De school stelde Quinty voor het examen over twee jaar 
te spreiden: één jaar op de eigen school en één in het 
volwassenenonderwijs. Quinty’s eerste reactie was po-
sitief - de mijne minder, onder andere omdat zij op het 
volwassenenonderwijs geen gymnasiumdiploma kon 
halen. Mijn tegenvoorstel was: eindexamen in één jaar 
en gespreid over drie examenperiodes. Er werd intensief 
overlegd, waarbij mevrouw Taams van de Stichting en 
mevrouw de Jong van de EV/AMC een belangrijke rol 
speelden. Met steun van dit overleg bepleitte Quinty 
haar voorstel zelfstandig bij de schoolleiding en de exa-
mencommissie - en met succes!!
Half januari bleek dat ik tijdens de schoolexamens moest 
uitvallen. Ik gaf Quinty, die toen zelf ook veelvuldig naar 
het ziekenhuis moest, al mijn voorbereidingsmateriaal, 
zoals opgaven en vertalingen, zodat zij zich zelfstandig 
kon voorbereiden. Gelukkig kon zij in die periode ook 
vaker de lessen op school volgen.  

Ondanks alle verwikkelingen haalde Quinty bijna een 
voldoende voor haar schoolexamen Latijn: een hoopvol 
uitgangspunt voor de rest van het examen. Quinty koos 
er na beraad voor het CE Latijn in de eerste examenpe-
riode te maken met het oog op eventuele herkansing en 
zij rondde haar eindexamen Latijn af met een voldoende. 
Hiermee behoudt zij het uitzicht op het gymnasiumdi-
ploma als eindresultaat van al haar inspanningen! 

Hoe het ging met Quinty:  
de visies van een vader  
en een leraar
Walrick Smits & Wim Regter
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Colofon
Bestuursleden in 2018
R.H.M. Baggen, voorzitter
Basisonderwijs (St. Lidwinaschool)

R. Postma, penningmeester 
Voortgezet Onderwijs

Mw. C.J. Hendriks, secretaris
Educatieve Voorziening Amsterdam

Mw. Drs. H. van der Jagt
Jeugdarts GGD Amsterdam afd. JGZ

Mw. E.M. van Warmerdam
Voortgezet Onderwijs (St. Ignatius Gymnasium) 
 

Coördinator 
Mw. Drs. J.W. Taams

Correspondentieadres
Grote Kerkstraat 35, 1135 BC Edam

Telefoon
0299-37 42 42

Website 
www.huisonderwijsamsterdam.nl

Vormgeving en drukwerk  
Corinde en Graphic Service Edam 

U kunt een vrijwillige bijdrage storten op:
NL58 INGB 0004 6013 35
t.n.v. Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen A’dam
Grote Kerkstraat 35, 1135  BC  Edam

m.i.v. 2008 zijn wij door de Belastingdienst erkend als ANBI
waardoor uw donatie aftrekbaar is (zie www.anbi.nl)

Op 9 mei 2019 overleed Hans Courlander. Hans was bestuurslid 
van de stichting van 1988-2005. Als directeur van de toenmalige 
ziekenhuisschool Amsterdam heeft hij een belangrijke brug 
geslagen met ons huisonderwijs. Hans blijft in onze herinnering 
een aimabele en hartelijke collega en een betrokken bestuurder.  

Leerkrachten/docenten huisonderwijs Amsterdam  
in 2018:

J.F. Adriaans Primair Onderwijs

Drs. K.D. Blömer Wis- en Natuurkunde

Drs. J. D. Dönszelmann Frans

Mw. Drs. H.M. van den Hanenberg Engels en Nederlands

Mw. Drs. A.M. Hupkens v.d. Elst Economie

Mw. Drs. D.M. Janssen Biologie

Ir. R. Kieft Wis- en Natuurkunde

M.L. Kramer Biologie

Mw. E. Micheels Wiskunde

Dr. W. Regter Klassieke talen

Mw. Drs. V.C.A. Rozemeijer Duits, Frans en Spaans

Mw. Dr. A.C. Schöner Aardrijkskunde

Dr. W. W. Sprenger Scheikunde en NaSk

Mw. Drs. J.W. Taams Frans

Mw. A. Tuizenga Primair Onderwijs

Mw. M.J. Waal Primair Onderwijs en NT2

Mw. J.I. Zielhorst-van Breukelen Nederlands en Geschiedenis

Dank voor de prettige samenwerking en 
dank voor het vertrouwen in ons:

Gemeente Amsterdam 
Leerplichtambtenaren Amsterdam
Jeugdartsen en -verpleegkundigen JGZ van de GGD
Overige medewerkers uit de gezondheidszorg met wie 
 we samenwerkten
Consulenten Educatieve Voorziening Amsterdam en ABC
Amsterdamse scholen, hun groepsleerkrachten, IB-ers, 
 mentoren en zorgcoördinatoren
Team Thuiszitters Amsterdam
Onderwijsspecialisten van SWV PO en Adviseurs Passend   
 Onderwijs VO

Donateurs 2018
Fam. Behari/Wiegmans Diemen
Mw. M.J. Bulterman Amsterdam
Fam. Bunck Amsterdam
Sander Bunck Amsterdam/Londen
Sophie Rosenthal Vereeniging Amsterdam
Dhr. J.R. Stobbe Amsterdam


