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Infographic; 

Onderzoek onder scholieren PO, VO, 

beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. 

 

Bijlage 1; Welk onderwijs volg je nu? 
 

1 Geen 

2 Thuisonderwijs 

3 Geen onderwijs 

4 Thuiszitter 

5 Speciaal onderwijs 

6 Geen school 

7 Mbo-niveau 4 

8 Thuiszitterstraject 

9 Geen 2015 uitgevallen op zoek. 

10 Voorbereidend jaar W. de Kooning academie 

11 Wilmahuis/ thuiszitter (Zoetermeer) 
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12 VaVo Havo 

13 ASO bij eindexamencommissie België 

14 Ik ga niet naar school op het moment. 

15 Centrum voor onderwijs en zorg 

16 School wil zoon niet meer en hebben zich handelingsverlegen verklaard, ineens geen 

VSO meer, maar toch gespecialiseerd onderwijs, noodgedwongen nu door alle ellende. 

Tijd voor herstel en zit nu in de opbouwfase zorgboerderij. 

17 Thuiszitter, afgeknapt op mijn 16e omdat onderwijs door mijn autisme niet te volgen was 

18 Autisme centrum SBFK 

19 MBO, maar ik zit nu deels thuis i.v.m. burn-out 

20 Agora Underground, afstandsonderwijs thuis 

21 Paar uur school en verder zorgboerderij 

22 Ik ben nog wel ingeschreven op een school maar zit nu 2 maanden thuis 

23 Ze zijn thuis wegens risico gezin maar ze krijgen niks online aangeboden 

24 Via agora underground 

25 Tienerschool 10-14 

26 Via Agora Underground bezig voor staatsexamen 

27 VSO-TL 

28 Geen i.v.m. hoogbegaafdheid en Ptss door school trauma 

29 Ik zou in groep 8 zitten maar kan niet naar school 

30 Ik zit al ruim een jaar thuis, uitgevallen met schooltrauma 

31 Thuiszitter, volgde voorheen VWO en contractonderwijs aan de universiteit 

32 Eigen programma, klassikale systeem loslaten, les volgen wanneer ik deze nodig heb, 

vakken op verschillend niveau kunnen doen, meer praktijk (leren door te doen), 

zelfstandig verder mogen werken. 

33 SBO 

34 Geen formeel onderwijs, al 5 jr. thuiszitter 

35 Geen jeugdzorg en pleegmoeder willen niet dat ik naar school ga, ik WEL maar het mag 

niet 

36 Ik zit thuis, omdat het onderwijs niet passend was. 

37 MBO 

38 Geen onderwijs op school 

39 VWO+ (filosofie is dan het plaatsvervangend vak voor gymnasium) 

40 Ontwikkelplek tussen onderwijs en zorg in. Digibende 

41 N.v.t. 

42 Afgehaakt i.v.m. niet juiste begeleiding dyslexie en dyscalculie 
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43 Praktijkonderwijs 

44 VSO VMBO/HAVO 

45 Speciaal voortgezet onderwijs 

46 Via thuiszitters-zorg-initiatief 

47 Democratische onderwijs - ik bepaal wat ik leer, hoe en wanneer. 

48 Thuiszitter, 2 dagen in een groep, deels is dit onderwijs. Gericht op terugkeer 

basisonderwijs. 

49 Wel ingeschreven, maar volg geen onderwijs 

50 Met FFP2 in de klas, buiten gymles, testen 3 keer per week, afstand tussen leerlingen 

51 Cluster 4 

52 Tweetalig 

53 VSO-niveau nog niet bekend 

54 Na zmlk-onderwijs moet je op 18-jarige leeftijd Links: Dagbesteding of rechts: 

werkvoorziening. Mijn moeder heeft echter via WLZ PGB vervolgonderwijs 

georganiseerd zodat ik eindelijk onderwijs op maat krijg om mijn droom om met 

kinderen te werken, te laten uitkomen! 

55 Geen (Spirare) 

56 Basisonderwijs op afstand (particulier onderwijs) 

57 Democratische school De Ruimte Soest 

58 Ik zit thuis 

59 Thuiszitter zonder onderwijs 

60 VAVO (volwassen HAVO 

61 Geen passend onderwijs 

62 VaVo volwassenonderwijs 

63 Thuisonderwijs tussen basisschool en middelbaar in 

64 Ttvo IVIO 

65 Gestopt in groep 6 basis 

66 Agora underground 

67 Uitgevallen in havo 1 

67 Geen onderwijs, thuiszitter 

68 Speciaal voortgezet onderwijs vmbo 

69 Leraar. Aan huis en zelfstudie 

70 SO maar nu thuis, dus geen onderwijs. 
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Bijlage 2; Hoe zou jij onderwijs willen volgen? Omschrijf jouw 

ideale onderwijsvorm! 
 

1 Onderwijs in kleine klassen met minder prikkels i.v.m. mijn adhd. Docenten die meer kennis 

en begrip hebben van kinderen met ADHD, andere toets mogelijkheden en minder lange 

toetsen want focus is voor veel kinderen moeilijk (3 uurs toetsen op examen). Niet toetsen 

om punten te scoren maar kijk naar of een kind de stof snapt met opdrachten, werkstukken 

e.d. Niet alles uit het hoofd leren want veel is op te zoeken. Betere begeleiding en 

voorlichting op scholen over meisjes met ADHD (zijn heel anders dan jongens met ADHD). 

Geen vaste profielpakketten. Waarom moet iemand per se scheikunde doen als ze alleen 

biologie wil. Scheikunde scoort de hele school heel slecht op. 

2 Deeltijdonderwijs i.v.m. autisme 

3 Top-down, door vooral veel te doen. Liefst meteen toepasbaar in de praktijk. 

4 Online, veiliger en makkelijker. 

5 Het liefst wil ik thuis want ik voel me niet veilig op school. Maar ik vind leren wel leuk 

6 Veilig onderwijs: maskers, afstand en deels thuis 

7 Ik wil graag naar een school die bij mij past. 

8 Hybride onderwijs kinderen thuis die thuis willen blijven om ziekte of omdat ze zelf niet 

veilig vinden. 

9 School maar veel naar buiten kunnen en activiteiten kunnen doen. En time out ruimte. 

10 Vanuit mijn interesse, online. 

11 School in combinatie met zorgboerderij 

12 Ik kan zelf beter bepalen wanneer ik uitleg wil hebben, vragen heb, of wanneer ik thuis kan 

produceren. Docenten moeten vertrouwen hebben dat wij ook (evt. deels) ons eigen 

leerproces kunnen indelen. 

13 Kan dat nu niet eens overzien. Maar een positief ingestelde omgeving waar het welbevinden 

de leerling voorop staat zou een wereld van verschil maken. Bovendien vragen veel kinderen 

zich het nut van veel vakken af, wat totaal niet motiverend werkt. Ook de enorm lange 

dagen met daarbij een overload aan huiswerk. Er zijn kinderen die zich afvragen of ze nog 

meer moeten werken dan een werkend iemand die om 5 uur echt vrij is. De druk is hoog. Zo 

jong al zoveel moeten en eigenlijk niet wetend welke richting ze op willen. 

14 1 op 1 klassikaal zo kreeg ik denk ik goed uitleg. 

15 Geen klassikaal onderwijs, maatwerk, Onderzoeken welke interesses ik heb en die verder 

uitbreiden. Geen verplichte vakken waar ik nooit meer iets mee ga doen. 

16 Meer gericht op talent en meer praktijk/ervaringsgericht onderwijs met begrip voor HB. 

17 Klassikaal maar dan wel met docenten die orde kunnen houden en een fijne klas 

18 Leren door te spelen en veel naar het museum. (Thuisonderwijs zelf georganiseerd op 

unschoolings-wijze) 
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19 Online les met de klas of dat ze de les online me laten deelnemen 

20 Onderwijs thuis met inschrijving school, maar niet dagelijks contact, eerder om de paar 

weken evalueren met de docent 

21 Klassikaal, wel in kleinere groepen (18ll.) en in een reguliere setting (lees: zonder onveilige 

prikkels van anderen en zonder bizarre gedragsprotocollen). 

22 Agora Underground! Zelfstandig, thuis met coach 

23 Unschooling. Had veel eerder gemoeten want ik kwam op de middelbare school door mijn 

gezondheid thuis te zitten en heb in korte tijd thuis meer kunnen leren dan al die jaren op 

school in veel minder tijd. Een half uur per dag is nu genoeg om sneller te leren dan 7 uur 

school per dag. Een omdat ik maar een half uur energie heb is dit perfect voor mij en ik 

denk vele met mij. Thuisonderwijs/ unschooling moet een optie van onderwijs worden waar 

iedereen voor moet kunnen kiezen als het aan mij ligt. 

24 Thuisonderwijs zelf georganiseerd, met zo min mogelijk werkboekjes en zo veel mogelijk 

excursies en alternatieve leerboeken (unschooling) 

25 Thuis leren zonder druk en stress 

26 Zelfstandig kunnen leren WAT ik WIL leren, op mijn tijd. 

27 Op een school met passende hulp voor mensen zoals ik, die vanwege hoogbegaafdheid niet 

in het onderwijssysteem passen, zonder dat ik als autist behandeld word. 

28 Hybride maar flexibel qua vakken. Ook andere lestijden. Van 10.30- 17.00 

29 Huidige schoolsysteem zoveel mogelijk loslaten. Kleinschalig met veel aandacht voor de 

natuur 

30 Thuis bij mijn moeder en naar school 

31 HB-onderwijs 

32 Persoonlijk onderwijs 

33 Hybride mits passend 

34 Voor mijn sociale ontwikkeling en vakken als beeldende vorming, sport, muziek en projecten 

ga ik graag naar school. Net als voor goede docenten. Leren en toetsen vind ik nutteloos, 

dat is uitsluitend het reproduceren van kennis. Ik zou veel innovatiever en meer ontdekkend 

willen leren en oplossing voor wereldproblemen, het klimaat, etc. willen ontwikkelen. 

35 Thuis aan de keukentafel. Zelf, tijd indelen. Jaarlijks Cito toetsen ter controle en beschermd 

worden tegen Corona. 

36 Rustigere klas, juf die goed uitlegt 

37 Deels thuis (online), deels op school. Ook mogelijkheid om niet standaard curriculum te 

volgen maar passend bij UHB; snel en niet standaard door het standaard aanbod 

38 Ik wil soms thuis en soms op school leren. Te lang school word ik ziek van. 

39 Dat ze me dingen leren 

40 Ik wil nooit meer naar school 

41 Leren d.m.v. praktijk (vakken), geen theorie 
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42 Minder vakken zoals Finse model, vaste dag structuur, formatieve toetsen en naast 3/4 

kernvakken, keuzemodules die breed zijn zonder cijfers. 

43 In speciaal onderwijs waar ze kennis hebben 

44 Kleine school met dyslexiezorg en ondersteuning op het leren voor Havo/vwo (geen VSO 

waar ondersteuning op gedrag is) 

45 Thuis studeren met Snappet en boeken. Er zijn veel onlinemogelijkheden. Regelmatig 

begeleiding met de leraren. Werkstukken. Cito’s online. 

46 Zelf bepalen wat ik leer: eigen vakken 

47 Liefst online onderwijs, waarbij alle thuiszitters in een werkgroep worden geplaatst en via 

Zoom les krijgen. Anders vind ik het volgen van een livestream van de fysieke les ook prima. 

48 Deel op school en een deel thuis. Andere lesinhoud. Meer sport, techniek, praktijklessen. 

Meer eigen interesse volgen. Geen verplichte vakken zoals Frans en Duits. 

49 Onderwijs waarbij sowieso het aantal ‘onderwijs-uren’ is afgestemd op de totale ‘prikkel-

belastbaarheid’ van de leerling. Hybride is daarvan een onderdeel maar het belangrijkste is 

nog dat de leerlingen niet op basis van ‘doelgroep’ in een gelijksoortige ‘kudde’ wordt 

geplaatst. Het onderwijs sluit bij de leerling aan. 

50 Maatwerk betaald door overheid 

51 Zoals ik die nu heb. Onderwijs op afstand, maar dan liefst maximaal 1 dag per week 'fysiek' 

les in een schoolgebouw. 

52 100% tijdens het werk 

53 Spelend leren, vanuit plezier, ontspanning en interesse 

54 Studenten de keuze geven of zij online of fysiek onderwijs willen volgen. 

55 Dankzij een goede samenwerking tussen een VO-school, de leerplichtambtenaar, het SWV, 

de gemeente kan ik na de zomervakantie starten met gymnasium op een fijne stal vol 

paarden. 

56 Een school waar ik kan leren wat ik wil in mijn tempo. Waar dieren zijn en lessen op 

havoniveau gecombineerd worden met praktijk 

57 Dat is dat ik onderzoekend mag leren. En niet alleen wat de leerkracht opdraagt. Dat ik 

vooruit kan werken als ik dat wil/kan en niet op de rest hoef te wachten. 

58 Op een andere locatie, zoals een stal, mijn online lessen willen maken 

59 Onderwijs op maat, aangepast aan elke individuele student. 

60 Op school, maar meer praktijklessen. 

61 Op school met mijn vriendinnetjes, zonder dat Corona er is. Met Corona, graag veilig thuis. 

62 Democratisch onderwijs met iets meer leiding en financiering. Anders graag mogelijkheid 

om (deels) thuisonderwijs te kunnen geven. 

63 De combinatie van het klassikaal onderwijs met online zou de zieke kinderen helpen. Bij het 

speciale onderwijs ontbreekt deze optie. 

64 Door middel van mondeling onderwijs i.v.m. lezen en schrijven niet lukt uit boeken en op de 

computer. Wel wil ik graag een diploma halen waarmee ik een goed betaalde kan krijgen. 
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65 Ik wil online les met excursies met klasgenoten 

66 Vanuit de prakrijk en niet schools (zoals 1 +1=2) Aansluiten bij interesse en behoeften en 

vandaar uit onderwijs vormgeven. 

67 Ik heb deels thuisonderwijs gehad voor noppes. Ik zou graag certificaten gehad hebben 

voor mijn toekomst. 

68 Online met een coach die jouw talenten stimuleert 

69 Thuis online en wanneer kan soms op school maar inschrijving heeft te veel stress na 6 jaar 

(ongewild) thuiszitten. 

70 Op school vooral op sociaal gericht, thuis cognitief omdat daar op school weinig 

mogelijkheden zijn. 

71 Leren door te doen en zelf dingen op te zoeken 

72 Geen niet op school 

73 Rustige klas (rustige kinderen), maximaal 18. 

74 Het récht hebben op thuisonderwijs. Stop de virusplicht!!!! 

75 Leren online, dat wat ik zelf interessant vind. 

76 Thuis kan ik veel beter werken en leren. 

77 Een verdeling tussen onderwijs op school in een kleine klassensetting als ook meer 

praktijkgericht buiten deze schoolmuren. 

78 Online georganiseerde werkgroepen 

79 Al het onderwijs thuis zonder eindexamen 

80 Dat ik vrij ben om zelf te kiezen en mijn eigen tempo mag volgen 

81 De vakken waar moeite mee is of hulp nodig is op school voor hulp van de docent. Vakken 

die goed gaan/ duidelijk zijn thuis. Dit kan dus wisselen. 

82 Agora onderwijs 

83 Thuis, vakdocenten, materiaal, educatieve uitjes etc. gefinancierd door een school 

84 Dagbesteding met alle interessante vakken die ik zou willen volgen in een klein groepje 

85 Meester gezel systeem 

86 1 dag in de week op school en 4 dagen thuis werken. (Eigenlijk wil hij 6 dagen thuis school 

om nog meer dingen te leren). Hij zou wel graag willen dan de juf dan werk opstuurt voor 

hem. 

87 Een docent thuis is onze ideale wereld 

88 Op maat gemaakt onderwijsprogramma (deels op school buiten de klas, deels buiten 

school) 

89 Onderwijs op maat met ontwikkelingsgelijken 

90 Agora! 

91 Hybride mits school volledig mijn behoeften volgt, anders thuisonderwijs met inschrijving 

om mee te kunnen doen met passende activiteiten, sociale contacten, werk of leermateriaal 

vanuit school. 
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92 Democratisch onderwijs, waarbij ik 1 dag thuis onderwijs heb en 3 dagen op school 

93 Legaal thuisonderwijs met mogelijkheden om vakken op gepast niveau te volgen binnen 

een school 

94 Een klassikale cluster 4 school met verdiepingsstof, tabletonderwijs voor kinderen met een 

disharmonisch intelligentie profiel, waarbij het performaal IQ normaal is en het verbale IQ 

van 120 + ook gestimuleerd wordt, zou heel fijn zijn. Nu wordt er op de huidige cluster 4 

school wel gewerkt aan gedrag, maar leren ho maar. Men gaat ervan uit dat kinderen met 

gedragsproblemen altijd naar het praktijkonderwijs gaan. Mijn guppy wil leren en naar de 

TU. Qua intelligentie kan dat makkelijk als hij zou mogen leren (maar dat mag hij dus niet op 

school). 

95 Agora 

96 Op school passend onderwijs op eigen niveau mogen volgen, thuis projecten doen en talen 

leren 

97 Thuisonderwijs met een coach, bijv. loopbaancoach. Geen onnodige vakken/belasting. Zodat 

ik ontwikkel in de richting (interesses) die ik graag wil. 

98 Onderwijs op maat, met gelijkgestemden en met kennis van hoogbegaafdheid, trauma, 

hoog sensitiviteit en faalangst 

99 Niet schools. Leren van wat je tegenkomt. 

100 Dat is dat ik onderzoekend mag leren. En niet alleen wat de leerkracht opdraagt. Dat ik 

vooruit kan werken als ik dat wil) kan en niet op de rest hoef te wachten.  

101 De combinatie van het klassikaal onderwijs met online zou de zieke kinderen. Bij het speciale 

onderwijs deze optie ontbreekt 

102 Minder vakken zoals Finse model, vaste dag-structuur, formatieve toetsen en naast 3/4 

kernvakken, keuzemodules die breed zijn zonder cijfers. 

103 Thuis, vakdocenten, materiaal, educatieve uitjes etc. gefinancierd door een school 

104 Kan dat nu niet eens overzien. Maar een positief ingestelde omgeving waar het welbevinden 

de leerling voorop staat zou een wereld van verschil maken. Bovendien vragen veel kinderen 

zich het nut van veel vakken af, wat totaal niet motiverend werkt. Ook de enorm lange 

dagen met daarbij een overload aan huiswerk. Er zijn kinderen die zich afvragen of ze nog 

meer moeten werken dan een werkend iemand die om 5 uur echt vrij is. De druk is hoog. Zo 

jong al zoveel moeten en eigenlijk niet wetend welke richting ze op willen.  

105 Online georganiseerde werkgroepen 

106 Onderwijs op maat, aangepast aan elke individuele student 

107 Klassikaal, wel in kleinere groepen (18ll.) en in een reguliere setting (lees: zonder onveilige 

prikkels van anderen en zonder bizarre gedragsprotocollen). 

108 Thuisonderwijs met een coach, bijv. loopbaancoach. Geen onnodige vakken/belasting. Zodat 

ik ontwikkel in de richting (interesses) die ik graag wil 

109 Zelfstandig kunnen leren WAT ik WIL leren, op mijn tijd. 

110 Thuis bij mijn moeder en naar school 

111 Ik wil soms thuis en soms op school willen leren. Te lang school word ik ziek van. 
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112 Een docent thuis is onze ideale wereld 

113 Al het onderwijs thuis zonder eindexamen 

114 Democratisch onderwijs, waarbij ik 1 dag thuis onderwijs heb en 3 dagen op school 

115 Op maat gemaakt onderwijsprogramma (deels op school buiten de klas, deels buiten 

school) 

116 School maar veel naar buiten kunnen en activiteiten kunnen doen. En time out ruimte. 

117 Top-down, door vooral veel te doen. Liefst meteen toepasbaar in de praktijk. 

118 Het liefst wil ik thuis want ik voel me niet veilig op school. Maar ik vind leren wel leuk 

119 Onderwijs waarbij sowieso het aantal ‘onderwijs-uren’ is afgestemd op de totale ‘prikkel-

belastbaarheid’ van de leerling. Hybride is daarvan een onderdeel maar het belangrijkste is 

nog dat de leerlingen niet op basis van ‘doelgroep’ in een gelijksoortige ‘kudde’ wordt 

geplaatst. Het onderwijs sluit hierbij aan. 

120 Onderwijs op maat met ontwikkelingsgelijken 

121 Een klassikale cluster 4 school met verdiepingsstof, tabletonderwijs voor kinderen met een 

disharmonisch intelligentie profiel, waarbij het performaal IQ normaal is en het verbaal IQ 

van 120+ ook gestimuleerd wordt, zou heel fijn zijn. Nu wordt er op de huidige cluster 4 

school wel gewerkt aan gedrag, maar leren ho maar. Men gaat ervan uit dat kinderen met 

gedragsproblemen altijd naar het praktijkonderwijs gaan. Mijn guppy wil leren en naar de 

TU. Qua intelligentie kan dat makkelijk als hij zou mogen leren (maar dat mag hij dus niet op 

school). 

122 Thuisonderwijs zelf georganiseerd, met zo min mogelijk werkboekjes en zo veel mogelijk 

excursies en alternatieve leerboeken (Unschooling) 

123 Leren door te spelen en veel naar het museum. (Thuisonderwijs zelf georganiseerd op 

Unschooling-wijze) 

124 Leren online, dat wat ik zelf interessant vind. 

125 Dat ze me dingen leren 

126 Online, veiliger en makkelijker. 

127 Vanuit mijn interesse online 

128 Spelend leren, vanuit plezier, ontspanning en interesse 

129 Ik zou wel 2 dagen op school en 3 dagen thuis of omgekeerd willen leren. Thuis kan ik veel 

rustiger werken en op school is het vaak gezellig. In de klas zijn vaak veel drukke kinderen 

dan is werken veel lastiger. 

130 School is een veilige en interessante omgeving - vooral de mensen om me heen. Ik leer van 

mijn maatjes en wij doen gekke dingen samen! 

131 Maakt mij niet uit als er naar professionele kennis aanwezig is over dyslexie en dyscalculie. 

Leerkrachten bo en docenten in vo hebben dat niet. Inkopen door scholen deze expertise is 

“te duur” en doen gebeurt dus niet 

132 Ik wil heel graag onderwijs op school voor de sociale contacten. Maar traditioneel klassikaal 

onderwijs past mij niet. Ook zou ik het fijn vinden als ik niet zover hoefde te reizen (3 uur 

per dag), daardoor ben ik vaak moe en kom ik niet aan huiswerk toe. 
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133 Zoals nu. Ik volg de lessen en vakken die ik leuk vind bij klasjes, 1-op-1, online en leer zelf 

dingen. 

134 Thuisonderwijs met hulp op afstand. Zelf in te delen. 

135 Onderwijs waarbij ik niet alleen in een schuifdak hoef te zitten, meer ervaringsgericht mag 

leren, flexibiliteit in de leerlijn (ik leer nu eenmaal niet standaard) aanpassing mogelijk is 

zodat ik het ook goed kan begrijpen en een school waar veel meer ruimte is om rust te 

zoeken en spanning en ontspanning af te wisselen. 

136 Top down onderwijs in eigen leerlijn. 

137 Op school maar dat je alleen de lessen volgt waarbij je uitleg nodig hebt en de rest via 

zelfstudie mag doen 

138 Ik wil wel soms practica doen op school, en hulp krijgen bij leren, maar de rest thuis doen 

139 Gedeelte thuis, gedeelte (weinig) op school. 1op 1 les van een hoogbegaafde leerkracht 

140 Ik kan het beste online leren. Dat is rustiger en zo kan ik beter concentreren. Dingen doen 

op school is best leuk als het doe-dingen zijn zoals scheikunde. 

141 Geen onderwijs meer aub 

142 Digibende i.c.m. thuisstudie voor diplomavakken in eigen tempo 

143 Grootste deel thuis met goede begeleiding, maar wel contact met peers.  

144 Minder vakken, minder uren en huiswerk/leerwerk op school, meer zoals het Finse onderwijs 

145 In de praktijk coaching van professionals, skills, met of zonder diploma. 

146 Zoals aangeboden op democratische school; zelf bepalen of ik vakken volg en welke. En 

door staatsexamens proberen iig Havodiploma te behalen.  

147 Thuisonderwijs met paar uur per week thuis-les van docent. 

148 Ochtend onderwijs/ middag zorgboerderij of andere dagbesteding. Woe thuis. 

149 Alles moet op school gebeuren. Geen huiswerk mee naar huis. School is school en ik blijf 

liever langer op school dan thuis nog school dingen doen. Ik kan dat niet 

150 Buitenonderwijs spelend leren als in Noorwegen. Kleine groepjes. Ook het Zweedse systeem 

beter. Hier worden dertig kinderen bij elkaar gepropt in één lokaal vanaf hun vierde, 

verschrikkelijk! 

151 Onderwijs in een klein groepje i.v.m. mijn trauma en ASS. Het liefst niet te veel klassikaal, 

maar vooral leren door het te doen. 

152 Indien mogelijk thuis met goede ondersteuning en vooral duidelijkheid 

153 Op school en praktijk of doelessen op school en in de maatschappij. Dan wel op vmbo-t of 

havoniveau. Nu is praktijkonderwijs alleen kader of basis. Minder schrijven, meer filmpjes, 

vlogs, opdrachten. Bijv. waarom voor kunstvak expositie bezoeken en dan verslag van 400 

woorden? Dat moet toch anders kunnen en mogen? 

154 Onderwijs dat aansluit bij een kind met ASS en HB. 

155 In een bedrijf. Leren en werken. Maar niet domme lessen. Van een vakman leren en dan 

gewoon samen en in de praktijk. 
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156 Creatief onderwijs, geen herhalingen. Musea bezoeken, reizen. Talen leren die leuk zijn. 

Beetje hulp met de opties en dan gewoon zelf mee bezig zijn. Maar dat je iemand vragen 

kunt stellen, een mentor of zo. Dat die dan helpt of weet hoe je verder kunt komen. 

157 Best veel dingen of vakken kunnen thuis. Maar ik zou wel graag andere kinderen willen zien. 

Ook zou ik meer willen leren door te doen en te ervaren. Ik vind het nog steeds stom dat er 

wel klusklassen (dus geen plusklassen) voor kinderen zijn die niet zo goed kunnen leren en 

niet voor kinderen die dat wel kunnen. Alsof ieder slim kind het leuk vindt om alleen maar 

theorie te leren en een boekenwurm te zijn.  

158 Ik zou graag dingen willen leren die ik interessant vind, minder vakken maar meer 

verdieping op dat wat ik leuk vind. Snuffelstages om te onderzoeken wat ik zou willen en 

daarvoor leren. Waarom moet ik al die vakken leren waar ik uiteindelijk niets mee doe, 

waarom dan niet mijn tijd investeren in wat ik nodig heb om te worden wat ik wil. 

159 Hybride mits onderwijs in doorlopende leerlijn met hogere orde denk opdrachten, anders 

liever thuis onderwijs met mogelijkheid tot behalen diploma. Sport en hobby lessen door de 

weeks beschikbaar bijvoorbeeld. Onderwijs online kan prima vormgegeven door boeken en 

online middelen beschikbaar te stellen via een individueel onderwijsbudget, zodat ieder kind 

mag ontwikkelen. Ook de uitzonderlijk hoogbegaafden. 

160 Zelf kunnen bepalen welk vak ik wil studeren voor (eind)examen. Ik wil zelf bepalen wanneer 

ik examen wil doen en via welk systeem. Ik wil zelfstudie kunnen doen, top-down, versneld, 

zonder klassikale les omdat dat niet past en me trauma heeft gegeven. Ik wil leren zoals het 

bij mij past en ik pas niet in een schoolsysteem. Ik wil enorm versneld door de leerstof 

kunnen. Aanpassen geeft trauma, verveling, frustratie. De aanpassing die ik moet doen is te 

extreem. Het maakt me onzeker en ik ga aan twijfelen aan wie ik ben. Het is goed dat ik nu 

thuis ben en weer een beetje kan leren, zoals het bij mij past. 

161 In kleine groepen losse projecten volgen met deskundige docenten. Opdrachten die je thuis 

kunt uitwerken. Combinatie zorg, onderwijs (onderwijs zeer goede kwaliteit) zonder 

vaststaand tijdskader en toetsen. 

162 Leren met hart, hoofd, handen en natuur, huidige onderwijs sluit niet aan bij veel jongeren 

163 Klassikaal onderwijs in groepsverband 

164 1 op 1 maatwerk onderwijs (leerkracht aan huis) met daarnaast een ontmoetingsgroep voor 

peers 

165 Gewoon zoals het bij een kind past en dat kan van alles zijn. Ik wil nu elke dag thuis zijn 

maar dat komt omdat deze school mij niet begrijpt. Ik wil wel graag naar school. Maar dan 

met kinderen en juffen die mij begrijpen. 

166 Op een locatie waar ik kan leren over het leven. En we belangrijke dingen leren zoals over 

de maatschappij, natuur enz. En dan leer ik alles ook wat ik moet weten.  

167 3 dagen thuis onderwijs. Ik vind het fijn als mijn moeder lesgeeft. Zij begrijpt mij en is leren 

makkelijker en leuker. 2 dagen naar school voor mijn vriendinnen en om andere projecten te 

doen waar weer in terugkomt wat ik in de 3 dagen thuis ook mee bezig ben geweest in een 

doe/ontdek vorm. 

168 Thuis onderwijs met hulp op afstand of oproep 
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169 Flexibel en naar behoefte van dat moment. Een budget waarbij je zelf lessen en uren kan 

kopen misschien, of dat nou op school, thuis, deels thuis en via school of zelfstudie of wat 

dan ook is. 

170 Iedere dag naar school 

171 Online, zelfstudie thuis met boeken of leren op je werk 

 


