
Meer weten?
Meer weten over de mogelijkheden van afstandsonderwijs?
Neem dan contact op met Janine Jansen, 06 81 28 84 57 of  
janine.jansen@aloysiusstichting.nl of met Jurgen van Gerwen, 
06 14 57 57 97 of jurgen.vangerwen@aloysiusstichting.nl.

Kijk voor meer informatie op www.korenaerdeurne.nl 
of www.triade-aloysiusstichting.nl

Afstandsonderwijs  
is geschikt voor vrijwel 
ieder kind of iedere 
jongere die thuiszit  
of dreigt uit te vallen 
op school.

Onderwijskansen 
voor thuiszittende jongeren 

Afstandsonderwijs 
brengt ‘school’ 
weer dichterbij



Wat is afstandsonderwijs?
De naam zegt het al: afstandsonderwijs 
is onderwijs op afstand. Een kind 
of jongere is niet op school, maar 
volgt thuis wél onderwijs. De docent 
begeleidt, stuurt en ondersteunt via het 
online leerplatform en heeft frequent 
online contact met zijn of haar leerling.

Afstandsonderwijs vraagt om een 
behoorlijke mate van zelfstandigheid. 
Daarom trainen wij ouders/verzorgers, 
zodat zij hun kind goed kunnen 
begeleiden. Ook verzorgen wij zo nodig 
‘extra’ persoonlijke begeleidingsuren.

Doel: graag terug naar school
Thuiszitters hebben het meestal moeilijk 
op meerdere fronten. Veelal lukt het 
niet op school vanwege hun gedrag, al 
dan niet voortkomend uit psychiatrische 
problemen. Eenmaal thuis komt daar 
onderwijsachterstand bij. Effectief 
afstandsonderwijs voorkomt dat.

Onze focus: een kind of jongere laten 
ervaren dat hij of zij weer zelf grip 
kan krijgen op het leven. Ons doel: 
terugkeer naar school. Daarom 
is terugkeerbegeleiding een vast 
onderdeel van ons afstandsonderwijs.

Voor wie is afstandsonderwijs 
geschikt?
Afstandsonderwijs is geschikt voor ieder 
kind of iedere jongere die thuiszit of 
dreigt uit te vallen op school. Wij bieden 
afstandsonderwijs van primair onderwijs 
tot en met mbo.

Mag dat: afstandsonderwijs?
Brancheorganisaties in primair en 
voortgezet onderwijs, gemeenten 
en de overheid sloten in 2016 het 
Thuiszitterspact: geen enkel kind mag 
langer dan drie maanden thuiszitten 
zonder een passend onderwijs(zorg)
aanbod. Daar sluit regelgeving op aan: 
er is steeds meer maatwerk mogelijk 
om thuiszitters onderwijs te bieden.  
Wij vertellen u er graag meer over.

Wat als het ondanks alle extra begeleiding op 
school tóch niet lukt en zelfs het meest passende 
onderwijs niet passend is? Dan eindigen kinderen 
en jongeren helaas vaak thuis op de bank. 
Afstandsonderwijs biedt juist deze thuiszitters 
perspectief op terugkeer naar school.

AFSTANDSONDERWIJS

Wij bieden afstandsonderwijs in drie scenario’s die variëren in 
aantal contactmomenten en begeleidingsuren.  
Vaste onderdelen:
>  een onderwijsaanbod op maat (sowieso staan taal en

rekenen centraal) aansluit bij wat uw kind nodig heeft.
>  vijf dagdelen per week afstandsonderwijs
>  de maatwerkregisseur coördineert (intake, opstellen ont-

wikkelingsperspectief, voorgangsbesprekingen, terugkeer)
>  training (thuis)begeleiders gepersonaliseerd leren in digi-

tale leeromgeving
>  terugkeerbegeleiding
www.korenaerdeurne.nl, www.triade-aloysiusstichting.nl

DRIE SCENARIO’S VOOR MAATWERK

Goede ervaringen 
afstandsonderwijs
Onze docenten hebben ruime ervaring 
in afstandsonderwijs. De Korenaer 
Deurne biedt bijvoorbeeld al jaren 
met succes afstandsonderwijs aan 
jongeren die vanuit gesloten jeugdzorg 
een periode in Frankrijk verblijven. Die 
ervaring zetten we ook graag in voor 
kinderen en jongeren in ons eigen land. 
Afstandsonderwijs kan (na training) ook 
worden aangeboden door de school 
waar een kind  staat ingeschreven. 

Over ons
De Aloysius Stichting sector Zuid 
biedt speciaal onderwijs en voortgezet 
speciaal onderwijs in Brabant en 
Midden-Limburg. Wij hebben veel 

expertise in onderwijs aan leerlingen 
die vanwege hun gedrag geen passende 
onderwijsplek vinden in het regulier 
onderwijs. Daarbij werken we nauw 
samen met partners in onderwijs en 
jeugdhulp. Ook biedt Aloysius al jaren 
afstandsonderwijs aan.

Vanuit Triade biedt Aloysius onder-
steuning, scholing en advies in diverse 
samenwerkingsverbanden passend 
onderwijs. Triade heeft veel expertise 
in de begeleiding van leerlingen en 
leerkrachten/docenten in het regulier 
onderwijs en zet die ook in voor de 
terugkeerbegeleiding van thuiszitters 
die afstandsonderwijs volgen.

AFSTANDSONDERWIJS

Onze focus: 
een kind of jongere  
laten ervaren dat hij of 
zij weer zelf grip kan 
krijgen op het leven. 

Ons doel: 
terugkeer naar school.


