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Hoorn, 18 mei 2015

Van onze speciale opinieverslaggever Dirk Sievert Verstoep

Internationale Schakelklas Onderwijs in Hoorn onder de maat!
Onderwerpen:


Eén ISK in de regio: SG
Newton in Hoorn



SG Newton presteerde én
presteert ondermaats



Zorgcoördinator handelt
zonder medeweten van
zwakke directrice



Pesten wordt ontkend uit
eigenbelang



AMK-melding als pressie- of
strafmiddel voor ouders



Rechten van ouders worden
genegeerd, contactarm



Discriminatie van buitenlandse kinderen



Waar kunnen ouders hulp
krijgen

Kinderen van buitenlandse afkomst,
zoals buitenalndse werknemers maar
ook asielzoekers, kunnen alleen maar
naar de Internationale Schakelklas,
waarin ze Nederlands leren en pas
daarna kunnen doorstromen naar het
reguliere onderwijs. Er zijn niet veel
scholen die dit onderwijs geven en
meestal is er maar één in de regio
waar de kinderen een opleiding kunnen krijgen. SG Newton verzorgt de
ISK voor de regio Noord-Holland en
kinderen moeten soms van verre
naar Hoorn komen.
Met een dergelijke monopolistische
positie in het onderwijs zou je verwachten dat hier extra coolant en
doordacht wordt opgetreden, want
de kinderen komen uit de social
zwakkere sector en hebben dus extra
hulp nodig, maar krijgen ze dat ook?

Niet als je dat aan de Nederlandse
vader vraagt van één van die
kinderen, die na een aantal jaren in
het buitenland gewoond te hebben
zich weer in Westfriesland vestigde.
Zijn twee kinderen waren in Nederland geboren en spraken al goed
Nederlands, maar hadden geen keus
dan alleen naar de ISK te gaan en het
aan de beoordeling van SG Newton
over te laten of en wanneer zij geschikt zouden zijn om naar een
“gewone” school te gaan. Na reeds
drie maanden kon zijn dochter al
naar het OSG waar ze hard werkte en
weer drie maanden later een prima
rapport kon tonen: ze ging over naar
het volgende leerjaar. Maar zijn zoon
had dit geluk niet, want zijn testen
waren niet goed genoeg. Dat kwam,
volgens hem, doordat hij op school
werd gepest door een paar Poolse

Pesten op SG Newton niet erkend!
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jongeren die al langer in die klas zaten. Ook waren er andere Poolse jongens die niet pesten en zelfs bevriend raakte
met hem, maar anderen treiterden en bedreigden, en dit werd niet gesignaleerd zoals verwacht mocht worden.
De vader zocht contact met de mentor van zijn zoon, die hem doorverwees naar de zorgcoördinator van de school. Met
wie hij een afspraak maakte om het pestgedrag te bespreken, die zonder verder contact plotseling niet doorging.
Een zorgcoördinator is een person, hier een vrouw, die adviseert inzake beleid op het gebied van leerlingenzorg, en ziet
toe op de uitvoering daarvan, maar ook coördineert zij de externe contacten met andere scholen. Je zou dus denken
dat er goed voor de kinderen wordt gezorgd, maar niets is minder waar, want deze zorgcoördinator zorgde liever voor
zichzelf dan voor de kinderen en liet de ouders in het ongewisse. Daar zal ze een goede reden voor hebben, want SG
Newton heeft niet zo'n geweldige beoordeling gekregen na een inspectie van de Onderwijsinspectie in 2011, waardoor zij
onder toezicht werden gesteld voor één jaar om de nodige verbeteringen aan te brengen. Zulk een inmenging vindt geen
enkele school geweldig en dus moet er op elke manier voorkomen worden dat er wéér zoiets kan gebeuren. En dan mag
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Zorgcoördinator zorgt voor problemen
"Er is geen instantie
voorhanden om
aangeklaagde ouders
te helpen. Dat zou de
school juist moeten
doen!"

pesten niet voorkomen op SG Newton, of in ieder geval
mag daarvan geen rapport komen. En daar hebben
vele zorgcoördinators van scholen van Nederland een
truckje op gevonden: een AMK-melding! Dit is een (hier
verplicht) schriftelijke melding bij Bureau Jeugdzorg,
afdeling Advies en Melding Kindermishandeling, die het
een gezin uit de social zwakkere sector heel erg
moeilijk kan maken, kinderen onder toezicht kan stellen en zelfs uit huis plaatsen! Een groter verdriet kan
er in een gewoon gezin niet voorkomen, en dan gaat
een zorgcoördinator van de school daarvoor zorgen!
De ouders en kinderen kunnen daardoor een enorm
trauma oplopen. Velen dachten in een goed georganiseerd Nederland terecht te zijn gekomen, een zorgmaatschappij waar men goed voor elkaar zorgt, maar
nu blijken er personen te zijn die het predicaat hebben

goed voor je kinderen op school te zorgen maar de
expliciete macht hebben het uiterst moeilijk te maken,
vooral voor de kinderen en ouders die toch al niet zo
bekend zijn met de regels of mondig genoeg zijn om de
school van de juiste repliek te dienen. En er is niet
direct een instantie voorhanden om zulke aangeklaagde
ouders en kinderen te helpen. Dat zou inderdaad Bureau Jeugdzorg moeten zijn, maar deze opereert geheel zelfstandig en genomen beslissingen kunnen alleen
voor een (kinder)rechter worden aangevochten.
Aangeklaagd voor kindermishandeling door de schoolzorgcoördinator, de vader was erg teleurgesteld in de
Nederlandse normen en de problemen die hij nu moest
gaan aanvechten. Gelukkig was hij wel mondig en
doortastend genoeg om van repliek te dienen en kon hij
de kindermishandeling in samenspraak met AMK

Ongefundeerde AMK-melding van verwaarlozing door zorgcoördinator
"De zorgcoördinator
zorgde ervoor dat de
ouders niet met de
mentor mochten
praten"

weerleggen. De onderzoeker van AMK was bij hem
thuis gekomen en had daar geen kindermishandeling
aangetroffen. Ook geen ernstige verwaarlozing, zoals
de zorgcoördinator had aangegeven in haar melding:
zijn zoon zou dagenlang niet worden gewassen, zijn
kapotte kleding niet gewassen, niet voldoende te eten
en zijn tanden niet gepoetst. Allemaal leugens, officiëel vastgesteld door AMK, maar er volgen geen
sancties op een laffe melding, zodat deze mevrouw dit
gewoon weer kan doen, en weer. Een zeer slechte
mentaliteit voor een positie als zorgcoördinator voor
vooral social zwakkere mensen die verplicht zijn
naar díe school te gaan. Een gesprek met de directrice leverde ook niets bijzonders op, behalve dat

zij, gek genoeg, zei , dat zij niet op de hoogte was van de
AMK-melding van de zorgcoördinator die zij onder haar
hoede heeft: de zorgcoördinator had het recht zelfstandig te handelen, werd hem door de directrice gezegd,
wat later een leugen bleek te zijn.
De zorgcoördinator had er ondertussen voor gezorgd
dat de ouders niet langer met de mentor van hun zoon
mochten communiceren, en dat is toch wel héél opmerkelijk te noemen, want de mentor is toch de eerste met
wie contact gezocht gaat worden als het om kinderen op
een school gaat.
Er moest daarom, in de gedachtengang van de vader,
nog meer meespelen in deze autoritaire en stuurse
opstelling van de zorgcoördinator van SG Newton.

Vorm van discriminatie door de schoolleiding
"De
zorgcoördinator
discrimineert
buitenlandse

kinderen op school"

De manier waarop omgegaan wordt met de kinderen
in SG Newton, en dan vooral met betrekking tot de
buitenlandse kinderen in de ISK duidt op discriminatie,
want het wordt deze kinderen bewust onmogelijk
gemaakt zich vrij te manifesteren en te bewegen,
omdat zij móeten doen wat de schoolleiding, special
de zorgcoördinator, van hen wil; en zíj duldt geen
tegenspraak zo is duidelijk geworden.

En waarom? Omdat zij liever voor zichzelf zorgen, en
voor hun niet-zo-geweldige reputatie. Mogen ouders dit
verwachten van mensen die zijn opgedragen de kinderen
onderwijs en opvoeding te verschaffen? Of weten de
ouders, en de Onderwijsinspectie, dit niet? Of toch?
Buitenlandse ouders weten vast niet hoe zij dit moeten
melden en dat er niemand is die hen daarbij helpt; ze
worden aan hun lot overgelaten, gediscrimineerd!

De kinderen van buitenlandse afkomst, op legale wijze
in Nederland woonachtig, worden zo ernstig in hun
ontwikkeling gehinderd door de school! Dát verwacht
toch niemand van een pedagogisch instituut!

Is dit niet een zaak voor de Overheid om uit te zoeken en
zeker te maken dat in Nederland toegelaten mensen met
respect worden behandeld? We zijn dat aan onszelf
verplicht! De vader vindt dit zeker van wel!
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Was dit maar alles ….. helaas niet!
Om te kunnen meten in welk stadium de kinderen
zijn met hun studie worden er IQ-testen afgenomen
bij de kinderen door een GZ-psychologe van OBDNoordwest te Alkmaar, in nauwe samenwerking met
de zorgcoördinator. De ouders werd telefonisch
toestemming gevraagd, wat illegaal is, want dat
móet schriftelijk gebeuren. Toen de psychologe of
de zorgcoördinator dat nodig achten werd de IQtest stilzwijgend uitgebreid met een kleiner of
groter psychodiagnostisch onderzoek, waarvoor
expliciet schriftelijke toestemming nodig is; dat
werd niet gevraagd. Een onderdeel van dat
onderzoek is het invullen van een Sociaal Emotionele Vragenlijst (SEV), wat bij de één wel gebeurt
en bij de ander niet. Willekeur dus, zonder de ou-

ders erbij te betrekken. De SEV-lijst zou moeten worden
ingevuld door de mentor, maar de lijst was geen onderdeel van de rapportage en met de mentor mocht niet
meer gecommuniseerd worden. Het was dus niet na te
gaan of de lijst werkelijk door de mentor was ingevuld of
wellicht door de zorgcoördinator, die er belang bij had
(AMK-melding, reputatie!) het de vader moeilijk te
maken. Het werd de vader geweigerd om de SEV-lijst in
te zien, terwijl hij daar recht op heeft. Nu moest hij dat
op andere wijze voor elkaar te krijgen, en dat lukte ook
met enig geluk, en toen bleek dat de mentor die lijst niet
had ingevuld, maar een andere leerkracht. Zo zei men.

"SG Newton neemt
psychologische
onderzoeken bij de
leerlingen af zonder
toestemming van de
ouders"

Die SEV-lijst was er de oorzaak van dat zijn zoon werd
beticht voor het hebben van ernstige gedragstoornissen , ADHD, angstig en autistisch gedrag, alles in de

Ernstig aangedikte gedragstoornissen gerapporteerd.
hoogste regionen. Dit was zwaar overtrokken en de
ouders herkenden in die conclusie hun zoon niet. De
vader vermoedde dat het rapport ernstig was gemanipuleerd door de zorgcoördinator, die de schoolreputatie wilde veiligstellen en met wie hij ondertussen geen geweldige relatie had. De GZ-psychologe
controleerde niet door wie de SEV-lijst werkelijk was
ingevuld en schoot dus ernstig tekort door alles wat
door de zorgcoördinator werd aangeleverd voor
waarheid aan te nemen; het belang voor de ontwikkeling van het kind is er toch wel groot genoeg voor!
In het buitenland had de jongen les gehad op een
gerenommeerde privé-school op HAVO-2-niveau,
maar nu was het advies een stuk lager! Zijn Nederlands zou liggen op het niveau van groep 7 lagere
school, terwijl internettesten uitwezen dat hij tussen

1F en 2F zat, net iets lager dan zijn zus die al in het reguliere onderwijs was geplaatst met hetzelfde niveau en
het daar uitstekend deed, geconfirmeerd door een
taleninstituut, waar nieuwe toetsen werden gedaan.
De school bleef vasthouden aan het klein aantal tests
die eerder in de ISK waren uitgevoerd, waar de knul
werd getreiterd en waar de resultaten daardoor een
stuk lager lagen. Hij kreeg gewoonweg niet de kans zich
te concentreren. En de leerkracht ontkende het gepest.
Hij zou nóg een jaar in die pestklas moeten zitten, om
Nederlands te leren tussen buitenlanders, wat tussen
Nederlanders toch veel beter zou gaan. Het hoeft geen
betoog dat de ontwikkeling van de jongen op deze wijze
behoorlijk werd beknot. Gelukkig kon hij later na veel
praten met de directrice een overplaatsing naar regulier onderwijs bewerkstelligen op basis van de zelfstandig uitgevoerde toetsen en ook nog een IQ-test.

"SG Newton zorgt er

voor dat de
ontwikkeling van de
leerling behoorlijk
achter blijft, of stil blijft
staan"

Goede raad is duur
Waarheen kun je gaan als dit je overkomt, vroeg de
vader zich af. Hij begon met tegenbewijs te verzamelen door een nieuwe psychodiagnostische test
te verlangen via de huisarts, die zijn standpunt zou
moeten bewijzen. Verder liet hij zijn zoon officieel
testen op het gebied van zijn Nederlande taal; hij
ontving hiervoor een certificaat dat het hogere
niveau aangaf. Dan sprak hij zijn rechtsbijstandsverzekering aan om de hulp van een advocaat te krijgen,
die hem verder kon gaan helpen genoegdoening te
krijgen voor het leed en de opgelopen schade.
Er bleek, dat er onzorgvuldig was gehandeld met de

gegevens: de SEV-lijst bleek niet ingevuld door de
mentor maar door een leerkracht van wie de leerling
twee uur per week les kreeg, en was zonder argwaan
door de GZ-psychologe aangenomen als juist, al gaf het
resultaat toch ernstig te denken met als gevolg dat de
leerling in zijn ontwikkeling bleef steken.

Voor mensen die met deze school ook te maken gehad
hebben met deze of soortgelijke ervaringen of problemen kunnen contact opnemen met de verslaggever via
email op de pagina. Dat mag voor het verhalen van de
eigen ervaringen of voor het vragen

"Onzorgvuldigheid
alom door
leerkrachten en
zorgverleners op een

school in Hoorn!"
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Hoe verder?
"Bestuur, school,
zorgcoördinator,
directrice en
psychologe worden
geconfronteerd met
de gevolgen van hun
onzorgvuldige acties

Email via:
martin@mgbaltes.com
Dares to disclose!!

van hulp in de vorm van wat men zou moeten doen. Er
wordt gerealiseerd dat velen uit sociaal zwakkere landen in
Nederland komen en dus extra hulp nodig hebben tegen dit
soort uitwassen van Nederlanders die het ze probeert erg
moeilijk te maken, of dat reeds gedaan hebben.
Natuurlijk zal de school reputatieschade ondervinden door
het handelen van deze zorgcoördinator, die steeds werd
geruggesteund door de directrice van die locatie van het
Atlas College. Zelfs de aangegeven klachtenprocedure, die
de vader stipt volgde, deugde niet, want van het College van
Bestuur van het Atlas College, waaronder SG Newton resulteert, reageerde erg laat, onzorgvuldig en niet probleem
oplossend op de klachtbrief van de vader, die inzag dat hij,
na de klachtbespreking met de directrice, geen stap verder
zou komen. Ook via het College van Bestuur dus niet, die de
late reactie liet verzorgen door een secretaris. De Onderwijsinspectie werd op de hoogte gesteld en bij Onderwijsgeschillen liep de klacht verder en kwam met een voor
de vader redelijk gunstige uitspraak.

voorzitter van het College van Bestuur en de directrice,
en de psychologe, die alle geldende regels van haar
beroepscode heeft overtreden. Hij heeft ondertussen een
eigen advocaat bereidt gevonden deze kwesties op zich
te nemen en deze voorziet een groot succes.
De voorzitter van het College van Bestuur heeft haar
schooldirectrice ondertussen o.a. opgedragen andere
vernieuwde procedures te volgen en geen eigenzinnige
AMK-meldingen meer te doen zonder haar medeweten en
van een intern Zorgteam van zes personen, een teken dat
ze het eerst toch behoorlijk verkeerd deden! Er werd wel
steeds gesproken over procedures, maar die zijn nooit
op schrift getoond. Dat de zorgcoördinator lange tentakels heeft werd ervaren toen zijn zoon op een andere
Atlas College school terecht kwam en daar in de
problemen kwam via zijn mentor. Die school zal ook
worden aangeklaagd zodra de tijd daarvoor rijp is.

Ik zal de lezers van het verdere verloop van de ontwikkelingen op de hoogte houden in toekomstige verslaDe vader heeft geklaagd bij RTG tegen de psychologe en met
gen.
de voor hem positieve uitspraak daarvan is hij aan het
onderzoeken of o.a. de zorgcoördinator persoonlijk
Ook nieuwe gevallen die mogelijk bekend gaan worden
aansprakelijk kan worden gesteld voor de doorstane ellende zullen dan hier benoemd worden, waarbij de privacy van
die zij heeft veroorzaakt door de ongefundeerde AMKde aanbrengers is gewaarborgd.
melding, en is thans verwikkeld in een rechterlijke proceHet is van harte te hopen dat SG Newton het leven snel
dure, waarin een substantiële schadevergoeding de inzet
en flink gaat verbeteren voor onze kinderen!
zal zijn.
Van speciale opinieverslaggever Dirk Sievert Verstoep:
Dezelfde procedure zal hij gaan volgen voor SG Newton, de

Zoals gewoonlijk is de propaganda veelbelovend, maar de cijfers wijzen het uiteindelijk uit.
Zie ook op deze url: http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2013/11/laffe-scholen-doen-een-amk-melding.html

