
 

 

Elan College Nieuwsbrief 17 maart 2022 

NIEUWSBRIEF 

In deze uitgave 

 Voorwoord 

 Social media & krant 

 Presentatie van de 

school 

 Verslag van ouder 

 Minister in de klas 

 Foto’s gesprek met 

de leerlingen 

 Terugblik 

 

 

We hoefden niet lang na te denken toen Marjolein Groot Koerkamp, moeder van een van on-

ze leerlingen, voorzitter van de MR en actief binnen de VVD, ons benaderde met de vraag of 

we open stonden voor een bezoek van Dennis Wiersma. Deze kans om de minister voor Primair 

en Voortgezet Onderwijs kennis te laten maken met onze geweldige leerlingen en te laten zien 

hoe we vorm geven aan havo- en vwo-opleidingen in het voortgezet speciaal onderwijs wil-

den we niet voorbij laten gaan. We wilden hierbij graag vooral de ruimte geven aan leerlingen 

en ouders: voor hen willen we immers het verschil maken. Door de open en belangstellende 

houding van de minister, door de bijzondere persoonlijke gesprekken met leerlingen onder lei-

ding van de leerlingenraad en door de indringende verhalen van de ouders die aanwezig wa-

ren, werd het een bijzondere middag. In deze speciale editie van de nieuwsbrief kijken we dan 

ook met plezier en trots terug op het bezoek van de minister, dat niet alleen door de minister 

zelf als 'prachtig en leerzaam' is ervaren.  

SPECIALE EDITIE - BEZOEK MINISTER WIERSMA 17 maart 2022 



 

 

Elan College Nieuwsbrief 17 maart 2022 

 

 

 

Klik op deze link 

om het hele  

artikel op de  

website van de 

Gooi– en  

Eemlander te  

lezen! 

https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20220306_61391850


 

 

Elan College Nieuwsbrief 17 maart 2022 

 

 

 

Introductie van 

het Elan College 

door Madelon. 



 

 

Elan College Nieuwsbrief 17 maart 2022 

 

 

VERSLAG VAN EEN MOEDER 

Toen ik van Madelon de bevestiging kreeg dat zij van mijn aanbod gebruik wilde maken om samen 

met andere ouders met onze minister van Voortgezet en Primair Onderwijs in gesprek te gaan, be-

dacht ik mij ook ineens wat wil ik dan eigenlijk zeggen. We zitten pas in het eerste jaar op Elan College 

en onze ervaringen zijn tot nu toe alleen maar positief. Ik had geen waslijst met wensen en verbeter-

punten om aan de minister mee te geven. 

Onze persoonlijke ervaring in het Speciaal Onderwijs, eerst op Elan Primair, later op Elan College is dan 

ook de insteek van mijn bijdrage geworden. Ik heb onze minister Dennis Wiersma geprobeerd het be-

lang van Speciaal Onderwijs en in het bijzonder van Elan College, een school speciaal en alleen voor 

kinderen met autisme, te laten inzien. Wat doet het met een kind als het totaal overprikkeld en over-

spannen raakt op een gewone school en wat doet dat met een gezin? Ik heb gelukkig ook kunnen 

vertellen wat een goede passende school, zoals Elan College voor onze dochter is, kan veranderen 

aan deze situatie. Hoe een leven dat draaide om beperkingen, nu weer draait om mogelijkheden.  

De minister had oprechte interesse en het raakte me dit verhaal eens te kunnen vertellen zonder dat 

er persoonlijke belangen aan ten grondslag lagen. 

Een andere ouder vertelde over de veiligheid die haar zoon op onze school ervaart en die juist zo ont-

brak op de oude school en wat dit met haar en haar zoon deed. 

De minister vroeg zich af of we ons zorgen maakten over de toekomst als onze kinderen deze veilige 

plek moeten verlaten. Eén van de ouders antwoordde hierop dat zij in ieder geval een stuk meer ver-

trouwen in de toekomst van haar dochter had gekregen nu zij op Elan College zat. Dit gezien de aan-

dacht die school besteedt aan het opbouwen van zelfvertrouwen en zelfredzaam vermogen. 

Uiteraard is ook door één van de ouders aangegeven dat doordat het VSO gefinancierd wordt van-

uit het basisonderwijs er een ongelijke positie is ten opzichte van de gewone middelbare scholen en 

daardoor geen vakleerkrachten kunnen worden aangetrokken. Ook het moeten doen van staatsexa-

mens voor onze kinderen is hierbij besproken. De minister beaamde dat hierin verandering moet ko-

men en dat dit op het netvlies staat, maar ook dat hierin kleine voorzichtige stappen genomen moe-

ten worden aangezien in het onderwijs veel speelt. 

Het was erg prettig om allemaal ons verhaal te kunnen doen en heel bijzonder dat de minister hierbij 

niet op de klok keek en uiteindelijk in plaats van het geplande uur er twee is gebleven. 

Ik kijk met trots terug op deze hele mooie middag. 

Mirjam Hoos-Damme 
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Uiteraard mocht een ontmoeting van leerlingen met de minister op 

deze dag niet ontbreken. Vooraf hadden leden van de leerlingen-

raad drie onderwerpen benoemd, die ze graag met de minister wil-

den bespreken. Als nieuwgekozen voorzitter van de leerlingenraad 

opende Luuc de vergadering en hield een pleidooi voor meer sa-

menwerking met andere scholen.  

Na het pleidooi van Luuc volgden de pleidooien van Olivier voor het 

doorbreken van het taboe en het pleidooi van Jelle voor het belang 

van - en aandacht vragen voor de sociaal emotionele ontwikkeling 

van autisten op school. Er ontstond een levendig en inhoudelijk ge-

sprek met de minister. Anneloes en Bobby pakten ieder ook hun mo-

ment om hun ervaringen met de minister te delen en duidelijk te ma-

ken dat het anders moet.  

De geplande tijdsduur voor dit gesprek was geschat op 25 minuten. 

Het werden er 45. Voor de leerlingen was de koek nog niet op maar 

ouders zaten in de aula klaar om ook hun ervaringen en tips met de 

minister te delen.  
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Lange Heul 149C 

1403 NH  BUSSUM 

 

T  035-8001010 

M info@elancollege.nl 

W www.elancollege.nl 

Wij kijken, net als de minister, terug op een  

bijzondere en geslaagde middag! 


