
Accepteer een beetje meer 
 

Samen met een twintigtal andere social work 
studenten van de Avans Den Bosch hebben wij 
enige tijd geleden een reis naar Roemenië 
gemaakt. De intentie van de reis was om te 
zien hoe het maatschappelijk werk er daar 
uitziet. Ik heb mij er enorm over verbaasd hoe 
deze social workers met ontzettend weinig 

middelen, zo veel weten te bereiken.  
 
Een van de bijzondere plekken die ik heb 
mogen bezoeken was de ProRoma school in 
het plaatsje Tinka. 

 
 

Ik denk dat ik me nog nooit zo welkom heb 
gevoeld op een plek zo ver van huis, als dat ik 
me daar voelde. De basisschool stond 
middenin een Roma gemeenschap en telde om 
en nabij 200 leerlingen. Dit aantal is een 

begin, maar er wonen nog veel meer kinderen 
in de gemeenschap. Hun ouders willen echter 

niet dat zij naar school gaan of zien er 
simpelweg het nut er niet van in. Desondanks 
zijn alle kinderen er meer dan welkom, en 
wordt niemand er als een nummertje gezien. 
De Directrice kende alle 200 kinderen bij naam 
en kende hun thuissituatie. Hierdoor voelden 
de kinderen zich erg op hun gemak bij haar, 

vele van hen gaven haar een knuffel als ze 
langsliep. Het ontroerde me om te zien dat de 
kinderen school daar niet als een vervelende 
verplichting zagen, maar meer als een tweede 
thuis. De directrice was namelijk niet de enige 
die van alle kinderen hun namen kende, alle 

docenten waren erg persoonlijk betrokken bij 
de levens en ontwikkeling van deze kinderen.  

Ik snap dat dat in Nederland soms niet  

haalbaar is met onze over het algemeen grote 
scholen, maar mensen mogen hier best eens 
nadenken met wat minder tunnelvisie.  
 
Het verschil van de Roemeense ‘wij-cultuur’ en 
de Nederlandse ‘ik-cultuur’ kwam erg goed 
naar voren toen het gespreksonderwerp  

‘gedragsstoornissen’ op tafel kwam.  
Nadat we het grootste gedeelte van de school 
gezien hadden, kwamen we in een wat kleiner 
lokaal waar klassieke muziek opstond, een 
geurkaars brandde, waar een comfortabele 
bank stond en knutselspullen lagen. Toen we 

vroegen waar deze kamer voor was werd ons 
uitgelegd dat kinderen die zich moeilijk 

concentreren, die druk zijn, agressief zijn of 
juist heel assertief zijn hier ten alle tijden 
welkom zijn. Het initiatief van ‘de rustruimte’ 
komt van de social worker op de school. Hij 
wilde de kinderen die net een beetje een 

andere aanpak nodig hebben een ruimte 
bieden waarin ze zichzelf kunnen zijn en aan 
zichzelf kunnen werken. Er zaten verschillende 
kinderen te knutselen die naar hun zeggen 
onhandelbaar in de klas waren, maar met een 
beetje rust en persoonlijke aandacht engeltjes 
bleken. Toen ik vroeg of deze kinderen 

gedragsstoornissen als ADHD, ODD of autisme 
hebben zei de directrice dat geen enkel kind 
op school een dergelijke diagnose had. 

Eventjes raakte ik daardoor in de war, er hing 
namelijk de hele rondleiding al een kind aan 
haar been dat ontzettend druk was, niet 

oplette, niet luisterede, deed waar hij zelf zin 
in had en vrij onhandelbaar was. Ondanks dat 
het een heel lief jongetje was, met een aardig 
rugzakje, had ik meteen het label ADHD op 
hem geplakt.  
 
Eenmaal thuis aangekomen was ik toch wel 

erg benieuwd hoe het zat met het aantal 
kinderen met ADHD in een basisschoolklas. 
Exacte aantallen waren moeilijk te vinden, dus 
heb ik er zelf een formule op los gegooid.  

Het CBS telt op dit moment 1,471 miljoen 
kinderen in de basisschoolleeftijd (4 tot 12 
jaar). Tevens schat het CBS dat 2.9% van de 

jongeren onder de 18 de diagnose ADHD 
heeft. Als je daar een rekensom van maakt 
kun je stellen dat van de 1,471 miljoen 
kinderen ongeveer 42.630 daarvan ADHD  
heeft. Dit getal klopt niet exact, uitgaande van 
de bovengenoemde leeftijden en de daarbij 

horende percentages, maar het schetst een 
beeld van de grote groep kinderen met de 
diagnose (Centraal Bureau voor de statistiek, 
2019).  
Je kunt je dus voorstellen dat de kans groot is 
dat wanneer je op de basisschool zit er een 

kind met ADHD in je klas zit, ook op de 

ProRoma school.  
Ik ben me gaan verdiepen in hoe er wordt 
omgegaan met deze kinderen in Nederland en 



heb dit vergeleken met de rustruimte op de 

school in Roemenië. Natuurlijk zijn er ook in 
Nederland heel veel goede initiatieven, maar 
het wordt door de regelgeving soms wel erg 
moeilijk gemaakt. 
 
‘Ik vroeg de school of mijn zoon wat extra 
aandacht zou kunnen krijgen omdat hij wat 

drukker is dan de rest. De school gaf toen aan 
dat ze dat alleen kunnen doen als mijn kind 
gediagnosticeerd wordt.’ 
(De monitor, 2017) 
 
Als je de bovenstaande uitspraak vergelijkt 

met de school in Tinka dan schaam ik mij diep. 
De ProRoma school bestaat vanuit een niet 

door de overheid gefinancierde organisatie, 
die vrijwel alles moet krijgen van schenkingen 
en samenwerkingen. De kinderen hebben 
vieze schriftjes, krijgen vaak tweedehands 
kleding van de school en lopen dan alsnog bij 

temperaturen van -5C rond in een shirtje 
zonder jas. En ondanks dat alles kunnen zij 
toch net dat beetje extra aandacht aan de 
kinderen geven.  
 
Ik wil niet zeggen dat het Nederlandse 
onderwijs slecht is, helemaal niet, maar soms 

kun je met zoiets kleins, zo veel bereiken. 
Sommige kinderen hebben nou eenmaal een 
beetje een andere aanpak nodig, maar een 

andere aanpak hoeft niet persé een moeilijke 
aanpak te zijn.  
 

Anne van Dijkhuizen, 2e jaars social work 
student 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 


