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In deze brochure zullen we eens gaan bekijken wat de voor- en nadelen 
zijn van thuisonderwijs en van schoolonderwijs.  

Voor mij betekent thuisonderwijs dat ik mijn kinderen kan opvoeden en 

onderwijzen in overeenstemming met mijn levensovertuiging. Ik hoef 

niet bang te zijn dat ze op school dingen zullen leren die in strijd zijn 

met wat ik mijn kinderen aan normen en waarden mee wil geven. 

(volgens een thuisonderwijzende ouder) 

 
Het thuis onderwijzen van de kinderen door de ouders is eigenlijk al zo 
oud als Methusalem en ging van generatie op generatie zo door. Dit 
veranderde door en tijdens de Industriële Revolutie. In die tijd werkten 
volwassenen en kinderen lange uren in fabrieken. Gelukkig kwamen in 
die tijd stemmen op om kinderarbeid te 
verbieden. Maar nu er geen ouders 
waren om de kinderen iets te leren, want 
zij werkten nog steeds lange dagen in de 
fabrieken, moest er een andere oplossing 
gevonden worden. De onderwijzende 
taak van de ouders werd ondergebracht 
in instituten, namelijk scholen. Dit was 
een economisch gunstige oplossing: de kinderen werden in het oog 
gehouden en de ouders konden blijven werken. In 1900 kwam de eerste 
leerplichtwet tot stand in ons land. In 1969 is de leerplichtwet aangepast 
zodat thuisonderwijs eigenlijk niet meer kon, alleen bij hoge 
uitzondering kon er vrijstelling verkregen worden. Voor die tijd kwam 
thuisonderwijs veel vaker voor. Ruim honderd jaar leerplicht heeft 
geleid tot de veronderstelling dat ouders onbekwaam zijn om hun eigen 
kinderen te onderwijzen en dat kennis overdracht alleen maar kan plaats 
vinden binnen de muren van een schoolgebouw. Dat deze opvatting 
totaal misplaatst is, blijkt wel uit de tientallenonderzoeken die er door 
de jaren heen wereldwijd gedaan zijn naar de ontwikkeling van thuis 
onderwijs kinderen in vergelijking met school onderwezen kinderen.  
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Wist u dat… 

thuisonderwijs in vele 
landen een geaccepteerde  
en door de wet gesteunde 
vorm van onderwijs is? 

…thuisonderwezen 
kinderen in Amerika 

gemiddeld hogere 
resultaten halen dan hun 

schoolgaande leeftijdsgenoten? 

…thuisonderwezen 
kinderen met een breed 

scala aan mensen kunnen 
omgaan, van jong tot oud 

en van arm tot rijk! 

…thuisonderwezen 
kinderen geen bleke 

studiebolletjes zijn, maar 
kinderen die letterlijk en 
figuurlijk midden in de 

samenleving staan? 

…ouders pas na goed 
beraad besluiten tot 

thuisonderwijs, omdat het 
van hen een grote 

investering in geld, maar 
vooral tijd vergt? 

Met thuisonderwijs wordt bedoeld: onderwijs dat niet op een school 
wordt gegeven, maar thuis door de ouders aangevuld met onderwijs 
door derden of door praktijkervaring. Thuisonderwijs is geheel anders 
dan school onderwijs. Thuisonderwijs is individueel onderwijs, 
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afgestemd op wat ieder kind uit het gezin persoonlijk nodig heeft om 
zich optimaal te kunnen ontwikkelen.  
In Nederland en Duitsland zijn thuisonderwijs verboden en strijdig met 
de Leerplichtwet. Het is wel niet expliciet verboden; het is geen 
wettelijke manier om aan de leerplicht te voldoen. Ouders die het toch 
proberen worden strafrechtelijk vervolgd. Dit is interessant en nogal 
merkwaardig omdat thuisonderwijs wereldwijd toegestaan is en zelfs in 
veel grondwetten van andere landen verankerd is, zoals de Verenigde 
Staten, Australië, maar ook van Europese landen als Engeland, Finland, 
Denemarken, Oostenrijk, Ierland en 
België. Ook als we kijken naar 
Internationale Verdragen en het 
Kinderrechten Verdrag dan zien we 
daarin het universeel idee neergelegd dat 
onderwijs een recht is, en dat dit recht 
geldt voor ieder kind, waar ook ter 
wereld. Bovendien kennen wij in onze eigen Grondwet, de Vrijheid van 
Onderwijs. Deze vrijheid was aanvankelijk beperkt tot de keuze voor 
openbaar, katholiek of protestants onderwijs, maar is uitgebreid tot de 
keuze voor Montessori, Dalton, Freinet, Vrije School onderwijs. De 
groeiende behoefte bij kinderen om een ander soort onderwijs, is een 
nieuwe ontwikkeling die om een geschikt antwoord vraagt van het 
Recht en van de Overheid. Het internationale recht biedt voldoende 
aanknopingspunten om bij deze nieuwe ontwikkelingen aan te sluiten. 
Dit recht spreekt slechts over het recht op onderwijs, zodat ieder soort 
van onderwijs hieronder kan vallen. Dus ook thuisonderwijs, 
unschooling, Nieuwe tijdsonderwijs of alternatief onderwijs. Daarnaast 
bevat de Leerplichtwet eveneens de plicht om naar school te gaan, 
terwijl deze schoolplicht niet strookt met het internationale recht. 
Immers, dit laatstgenoemde recht spreekt niet over een leerplicht, noch 
over een schoolplicht, maar over een recht op onderwijs. In Nederland 
worden er naar schatting tussen de 200 en 2000 kinderen 
thuisonderwezen.  
De ouders die in Nederland thuisonderwijs geven, hebben veelal een 

 



Thuisonderwijs          No.867 

 

5 

 

vrijstelling gekregen op basis van artikel 5 lid b van de Leerplichtwet 
die hun kind(eren) vrijstelling geeft van de leerplicht. Rede van de 
ouders is meestal religieus of holistisch gegrond. Een Bijbelse tekst die 
vaak door ouders aangehaald wordt is: Aangaande mij en mijn huis, wij 
zullen JHWH dienen (Jozua 24:15) 
Ondanks het feit dat thuisonderwijs in vrijwel alle landen om ons 

heen legaal is, weigert de Nederlandse overheid de legalisering van 

deze onderwijsvorm zelfs maar in overweging te nemen. Zij vindt 

dat kinderen alleen op school mogen leren, ook al is die 

onderwijsvorm voor sommige kinderen volkomen ongeschikt. 

Wist u dat… 

…sommige hogescholen en  
universiteiten in Amerika  
hun uiterste best doen om 
studenten aan te trekken 

die thuisonderwijs kregen, 
vanwege hun goede 
studievaardigheden? 

…20 % van de boeken die 
uitgeleend worden door de 
openbare bibliotheken in 
Amerika, geleend worden 
door thuisonderwijzers en 

hun kinderen (Library Journal, 1995)? 

…dat het een belangrijk 
doel is van thuisonderwijs 
om kinderen liefde voor 

leren bij te brengen, zodat 
het kind gemotiveerd wordt 
om z’n leven lang te leren? 
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Zielige, wereldvreemde kindertjes met 
sektarische ouders. Van die 
wereldvreemde vogels die geen radio 
of tv in huis willen hebben. Dat is het 
beeld dat veel mensen hebben van 
thuisonderwijs. Er wordt vaak gedacht 
dat thuisonderwijs kinderen de hele 
dag in huis zitten achter gesloten 
deuren en ramen. Dat ze 
wereldvreemd opgroeien als een soort 
kluizenaarsbestaan. Maar dit is een 
grote vergissing. Henk Blok, 
onderzoeker bij het Kohnstamm 
Instituut van de Universiteit van 
Amsterdam en oud-leraar basisonderwijs: “ Het beeld dat kinderen die 
thuisonderwijs krijgen de deur niet uitkomen, klopt niet. Ouders 
organiseren regelmatig bijeenkomsten onderling, kinderen spelen met 
buurtkinderen op straat, zitten bij de scouting, bij de muziekvereniging. 
Ouders die kiezen voor thuisonderwijs zijn niet gek. Zij zijn gedreven 
en willen hun kind alle kansen bieden die er zijn. Uit mijn rondgang 
blijkt dat het curriculum dat ouders aanbieden breder is dan wat er op 
school wordt aangeboden. Ouders doen wat scholen doen, en gooien 
daar nog wat bovenop. Dat kan levensbeschouwelijk van aard zijn, of 
bijvoorbeeld een extra taal.” 
Thuisonderwijzers zijn meestal juist actieve en open mensen die er veel 
met hun kinderen op uit trekken en midden in de samenleving staan. Ze 
maken veel educatieve uitstapjes naar de bossen, het strand, een 
dierentuin of musea. Dit doen ze vaak met andere thuisonderwijs 
gezinnen. Ook zitten thuisonderwijs kinderen vaak op diverse clubjes, 
groepen of cursussen en hebben ze meer ervaring en kennis met de 
natuur, vooral wanneer zij buitenaf wonen. 
Blok c.s. (2004) citeert: 
“Thuisonderwezen kinderen nemen deel aan het dagelijks leven van hun 
samenleving. Ze zijn beslist niet geïsoleerd; sterker nog, ze leggen 
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contacten en voelen zich verbonden met allerlei soorten mensen. Dit is 
te danken aan thuisonderwijzende ouders. Met het doel hun kinderen 
een goede sociale ontwikkeling mee te geven, stimuleren zij hun 
kinderen om hun winst te doen met sociale activiteiten buiten het 
gezinsverband. Thuisonderwezen kinderen maken zich de 
fatsoensregels eigen die ze nodig hebben, krijgen een wereldbeeld mee 
en leren hun houding op alle noodzakelijke terreinen te bepalen. Zij 
hebben veel zelfvertrouwen en vertonen over het algemeen minder 
gedragsproblemen dan andere kinderen. Ze zijn vaak sociaal rijper en 
hebben eveneens beter leiderschapsvaardigheden dan andere kinderen 
(Medlin, 2000, pg. 119)”.  
Leren-zonder-schoolgang (…) sluit goed aan bij de huidige 
ontwikkeling in het onderwijs: meer verantwoordelijkheid voor het 
eigen leerproces en meer actief, adaptief en vakoverstijgend leren voor 
de leerling (Blok c.s., 2004). 

Mr. J. Sperling (2004): “Het is een misvatting dat thuisonderwezen 
kinderen de hele dag thuis zitten en alleen maar met één ouder contact 
hebben. Juist door niet naar school te gaan en door de efficiëntere 
instructie, hebben thuisonderwezen kinderen méér gelegenheid en tijd 
voor sociale interactie met een gevarieerde groep mensen in realistische 
situaties”. 

Wist u dat… 

…veel presidenten, 
uitvinders en andere 
bekende mensen hun 
opleiding geheel of 

gedeeltelijk thuis hebben 
ontvangen (Pride, 2004)? 

Voorbeelden: 

…presidenten: 
- Abraham Lincoln 

- Franklin D. Roosevelt 
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- George Washington 
- Thomas Jefferson 

…schrijvers: 
- Hans Christian Andersen 

- C.S. Lewis 
- Agatha Christie 

…uitvinders: 
- Alexander Graham Bell 

- Albert Einstein 
- Thomas Edison 

- de gebroeders Wright 

…anderen: 
- Charlie Chaplin 

- John Wesley 
- Winston Churchill 
- Benjamin Franklin 

- Wolfgang A. Mozart 

Je kunt op verschillende manieren thuis onderwijs geven aan de 
kinderen.  
- De school aan huis methode. Hierbij volg je een schoolse houding met 
een vast lesrooster en gebruik je dezelfde leermethoden als op school.  
- Volgens een leerplan. Deze methode lijkt erg veel op de school aan 
huis methode. De ouders kopen een complete lesmethode voor alle 
vakken. 
- Unitstudies, ook wel bekend als projectmatig leren. Hierbij worden de 
meeste leervakken zoals taal, rekenen enz. gecombineert in een project 
over een bepaalt thema. 
- Modern Klassiek Onderwijs. Bij deze methode probeert men het 
onderwijs terug te brengen naar zijn klassieke wortels in met name de 
oude Griekse beschaving, volgens drie fasen. 
- Charlotte Mason. Deze methode bestaat niet uit het leren van kennis 
en feiten uit schoolboeken, maar uit ‘Levende Boeken’. Kinderen leren 
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veel uit de vrije natuur. 
- Afstandsonderwijs. Hierbij volg je online een leerplan. 
- Autonoom leren of unschooling. Hierbij wordt het hele concept van 
onderwijs zoals wij dat kennen terzijde geschoven. Kinderen leren uit 
zichzelf hetgeen waar ze aan toe zijn, zonder dwang, 24uur per dag, 
zeven dagen in de week, 365 dagen per jaar. 
- Electisch onderwijs. Ouders kiezen uit alle onderwijsmethoden 
datgene wat het beste past bij hun situatie en hun kinderen. 
Het is een misverstand om te menen dat je een bepaalde methode moet 
volgen. Je hebt geen lesmethode nodig om je kinderen succesvol 
thuisonderwijs te kunnen geven. Het is afhankelijk van jouw eigen 
keuzes als thuisonderwijzer. Lesmethodes kunnen een goed hulpmiddel 
zijn, maar evengoed kunnen ze juist de ontwikkeling van je kind 
belemmeren. 

School stond me altijd tegen. 

De groepen, de passieve lesmethodes, maar vooral, de controle. Niet je 

in vrijheid kunnen ontwikkelen, maar altijd onder toezicht staan van een 

autoriteit. (Peter Vlemmix)  

 
Ouders die hun eigen kinderen thuisonderwijzen, zijn mensen die meer 
dan de gemiddelde burger nadenken over de keuzes die ze maken. Zij 
hebben meer verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van hun 
kinderen en zijn zich bewust hoe hun keuzes niet alleen hun eigen 
leven, maar ook van de na hen komende generaties, zal beïnvloeden. 
Het zijn mensen die heel sterk het gevoel en besef hebben dat hun 
kinderen van hun zijn, en niet van de regering met hun schoolsysteem. 
Het zijn mensen die op de lange termijn kunnen denken en daarom 
bewust voor een bepaalde levensstijl hebben gekozen. Een levensstijl 
die meestal afwijkt van wat de kudde-mensen doen, maar wel volledig 
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in overeenstemming is met hun diepste 
overtuigingen. 
Thuisonderwijzers gaan in het algemeen 
anders met hun kinderen om dan dat de 
meeste ouders doen. Onder hen zijn veel 
ouders die de principes volgen van de 
opvoedkundige stroming Attachment 
Parenting, of wel natuurlijk ouderschap. 
Deze ouders zijn voorstander van 
langdurig borstvoeding geven en samen 
slapen in bed of dezelfde kamer. Ouders 
die hun baby het liefst in de draagdoek 
met zich mee dragen. Een kinderwagen 
is vooral handig als wasmand of boodschappenkarretje. Zij proberen 
zoveel mogelijk te voorkomen dat hun kind vaak of langdurig van hen 
gescheiden wordt. Hierbij past dus niet dat je de kinderen gedwongen 
op 5-jarige leeftijd wegbrengt naar een school waar het onderwezen 
wordt door een ander dan de eigen ouders.  

Wist u dat… 

…thuisonderwezen mensen  
in Amerika in een breed 

scala aan beroepen worden 
gevonden (Ray, 2003)? 

…thuisonderwijs voor 
kinderen die problemen 

ervaren op school - en voor 
hun ouders – een positieve 
verandering kan zijn, die 

het kind weer motivatie en 
hoop geeft? 

 

 



Thuisonderwijs          No.867 

 

11 

 

Een veel gehoorde zorg onder mensen met weinig kennis of ervaring 
met thuisonderwijs is dat het geen optimale sociaal-emotionele 
ontwikkeling mogelijk zou maken. Uit nationaal en internationaal 
onderzoek blijkt dat deze zorg niet gegrond is. Ouders die voor 
thuisonderwijs kiezen zijn in de regel juist erg begaan met de sociaal-
emotionele ontwikkeling van hun kinderen en zij zijn zich ervan bewust 
dat zij extra moeite moeten doen om veel sociale contacten te realiseren 
voor hun kinderen. Zij nemen daarom over het algemeen een actieve 
houding aan in het creëren van mogelijkheden voor hun kinderen om 
deel te nemen aan veel sociale activiteiten, zoals sportclubs, muziek- en 
danslessen, spelen in speeltuinen, etc. Ook blijken thuisonderwijzers 
zich regelmatig te organiseren in netwerken. Deze netwerken 
organiseren bijvoorbeeld speelgroepen en gezamenlijk museum- en 
dierentuinbezoek. In Nederland bestaat er eveneens een aantal 
onafhankelijke maar samenwerkende netwerken van thuisonderwijzers. 
De extra moeite die thuisonderwijs ouders stoppen in het creëren van 
sociale contacten en activiteiten blijkt effectief. Onderzoek toont aan 
dat thuis onderwezen kinderen gemiddeld net zoveel vrienden hebben 
als schoolgaande kinderen en dat die vriendschappen van vergelijkbare 
kwaliteit zijn. De sociale activiteiten en contacten die via 
thuisonderwijs gerealiseerd worden, hebben een grotere diversiteit dan 
die van schoolgaande kinderen. Deze activiteiten en contacten hebben 
positieve effecten op de socialisatie van kinderen, waaronder hun 
actieve betrokkenheid bij de bredere samenleving en hun kennis van 
sociale omgangsnormen. Daarnaast blijken thuis onderwezen kinderen 
minder last te hebben van de negatieve kanten van “peer-socialisatie”, 
zoals pesten, ondanks het feit dat zij in vergelijkbare mate als 
schoolgaande kinderen hiermee in aanraking komen. Zij laten ook 
significant minder sociaal problematisch gedrag zien dan schoolgaande 
jongeren met overeenkomende achtergrond. Thuis onderwezen kinderen 
rapporteren positievere attitudes naar leraren/coaches, positievere 
relaties met hun ouders en een hogere mate van eigenwaarde, in 
vergelijking met schoolgaande kinderen. Kinderen die thuisonderwijs 
hebben genoten stromen ook zonder emotionele of sociale problemen 
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door naar het (hoger) vervolgonderwijs.  
Kinderen die thuis onderwezen worden, hebben gemiddeld 

genomen een voorsprong op hun leeftijdsgenoten. Aanwijzingen 

voor een achterstand van kinderen die thuis onderwezen worden 

ontbreken zelfs geheel. (Rudner in Blok, 2002) 

Over de laatste paar decennia, 
zijn er vele honderden 
onafhankelijke onderzoeken 
gedaan naar de effectiviteit en 
kwaliteit van thuisonderwijs. 
Recentelijk, in 2013, is er een 
uitgebreid en gebalanceerd 
internationaal 
overzichtsartikel verschenen 
van meer dan 1400 onderzoeken over thuisonderwijs. Net als in een 
eerder overzichtsartikel uit 2002 dat is geschreven door het Kohnstamm 
Instituut, is de conclusie van dit artikel uit 2013 dat thuisonderwijs een 
volwaardige vorm van onderwijs is, die goede resultaten boekt op zowel 
cognitief als sociaal-emotioneel vlak, resultaten die vergelijkbaar zijn 
met de resultaten van schoolonderwijs. Het is een vorm van onderwijs 
die zich al heel lang en op grote schaal internationaal bewezen heeft, 
niet alleen in Canada, de Verenigde Staten, Australië en Nieuw 
Zeeland, maar ook in Nederland, Denemarken, Noorwegen, Frankrijk, 
Finland en het Verenigd Koninkrijk. 
Uit Amerikaans onderzoek onder meer dan 20.000 thuisonderwezen 
kinderen blijkt dat thuis onderwezen kinderen significant hoger 
scoorden dan hun schoolgaande leeftijdsgenoten in de vakken lezen, 
taal en rekenen. De behaalde scores werden vergeleken met die van 
schoolgaande kinderen in hetzelfde leerjaar waarbij niet naar leeftijd 
werd gekeken. Ongeveer 25% van de thuisonderwezen kinderen heeft 
een voorsprong van minimaal 1 leerjaar, waarbij deze voorsprong kan 
oplopen tot vier of vijf leerjaren voor met name de oudere leerlingen. 
Naarmate een kind langer thuisonderwijs krijgt, neemt niet alleen de 
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academische voorsprong toe, ook de sociale en emotionele 
ontwikkeling nemen toe. Uit niet een van de onderzoeken die gedaan 
zijn in Amerika, blijkt dat er aanwijzingen zijn voor een eventuele 
achterstand van thuisonderwezen kinderen op hun schoolgaande 
leeftijdsgenoten. 
Thuisonderwezen kinderen kijken volgens deze studie aanzienlijk 
minder televisie dan schoolgaande kinderen. Dat thuisonderwezen 
kinderen liever met mensen omgaan dan voor de televisie zitten, blijkt 
onder meer uit het onderzoek van Rudner (1998). Van de achtjarigen 
kijkt 65,3 % minder dan 1 uur televisie per dag, terwijl hun 
schoolgaande leeftijdsgenoten gemiddeld meer dan 3 uur per dag voor 
de buis zitten. 
Uit geen enkel onderzoek blijkt dat thuisonderwezen kinderen in 

academisch en sociaal-emotioneel opzicht achterlopen bij 

schoolkinderen. Ook in de praktijk zijn de ervaringen met 

thuisonderwezen kinderen positief. 

 

 

 

 

 

 

 

Wist u dat… 

…maar liefst 82,1 % van 
de thuisonderwezen 

ondervraagden uit het 
onderzoek van Ray (2003) 

zijn kinderen eveneens 
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thuisonderwijs wil gaan 
geven en dat 13,5 % 

hierover nog geen beslissing 
heeft genomen? 

…van de respondenten met 
kinderen ouder dan 5 jaar, 
reeds 74 % thuisonderwijs  

gaf ten tijde van het 
onderzoek? 

…dat 90,6%van de 
Amerikanen zich behoorlijk 

tot zeer gelukkig voelt? 

…maar liefst 98 % van de 
thuisgeschoolde 

respondenten uit het 
onderzoek van Ray (2003) 

zich behoorlijk tot zeer 
gelukkig voelde? 

Veel thuisonderwijs gezinnen worden gekenmerkt door een hechte 
familieband. Er heerst een groot gevoel van saamhorigheid. Een kind 
wil op 5-jarige leeftijd nog niet loskomen van zijn ouders. Dat wil het 
pas veel later. Dit zien we ook terug in de natuur waar de jonge dieren 
de moeder verlaten als ze bijna uitgegroeid zijn en zichzelf kunnen 
redden. Ouders en kinderen trekken veel met elkaar op, hebben veel 
voor elkaar over en voelen elkaar over het algemeen goed aan. Dit is 
niet omdat thuisonderwijzers en hun kinderen supermensen zouden zijn, 
maar gewoon omdat ze dag in dag uit intensief contact met elkaar 
hebben. Zij hebben geleerd goed naar elkaar te luisteren en behulpzaam 
te zijn in elkaars noden en behoeften. Thuis worden de vragen van 
kinderen meteen beantwoord en worden de vragen van kinderen niet in 
de wacht gezet of vergeten. Op school laten veel kinderen hun vragen 
achterwege, omdat het in veel gevallen te lang duurt voordat ze een 
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antwoord krijgen. Thuisonderwezen kinderen uit hetzelfde gezin 
trekken veel met elkaar op en helpen elkaar met de dingen die ze leren. 
Het is daarbij gebruikelijk dat niet alleen de oudere kinderen hun 
jongere broertjes of zusjes helpen, maar ook dat de jongsten de oudsten 
stimuleren en uitdagen, want ieder kind heeft zo haar eigen specifieke 
talenten. 
Alle ouders die thuisonderwijs geven, verklaren dat het hun een enorme 
voldoening geeft. Ze vinden het fantastisch om als ouder de 
ontwikkeling van de kinderen op de voet te kunnen volgen en te 
realiseren dat ze niet van een vreemde op school hebben leren lezen en 
schrijven, maar van jou. Dat jouw inspanningen ertoe hebben 
bijgedragen dat jouw kind weet wie Paul Kruger en Napoleon waren, 
waar Rusland ligt, wie de helden uit de Griekse mythologie waren, 
enzovoorts. Tevens vinden de ouders het belangrijk dat ze weten wat 
hun kinderen allemaal leren en dat het in overeenstemming is met hun 
leef- en denkwijze zodat ze niet achter hun kinderen aan hoeven te 
lopen en hen te corrigeren over hetgeen ze op school geleerd hebben. 
Het moet toch geweldig zijn om als ouder je kind volwassen te zien, die 
mede door jouw inspanningen, met een hoofd vol kennis en een hart vol 
wijsheid en liefde het leven in gaat?  

In het rapport “Vervangend onderwijs aan kinderen van ouders met een 
richtingsbezwaar” wijzen onderzoeker Henk Blok en Karsten op een 
drietal factoren die verantwoordelijk kunnen zijn voor het hoge 
slagingspercentage van thuisonderwijs, namelijk: 

- Één op één instructie is de effectiefste vorm van onderwijs. 
- Ouders zijn van nature veelal uitstekende coaches voor hun 

kinderen. 
- Schoolklassen zijn in sociaal opzicht een arme leeromgeving. 
 

Een nadeel van het school systeem is, dat kinderen van eenzelfde 
leeftijd in één groep gezet worden. Waar anders in de maatschappij kom 
je dat tegen? Het zou beter zijn als kinderen leren omgaan met kinderen 
van alle leeftijden. In de maatschappij zullen ze ook moeten 
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samenwerken met alle 
leeftijdsgroepen. 
De meeste jongeren vervelen zich 
stierlijk op school. Ze vinden niet 
dat ze veel leren. De lesinhoud 
sluit totaal niet aan bij hun 
leefwereld. Het overgrote deel 
van de stof die ze aangeboden 
krijgen, blijft ongebruikt later in het leven. Lesmethoden zijn sterk 
verbaal (kennis overdragen, laten herhalen tot het erin zit) en gericht op 
een beperkte set vaardigheden. Kinderen stampen dwangmatig lesstof in 
hun hoofd, het komt niet vanzelf tot en uit het hart. Eenmaal op school 
verliezen kinderen vaak hun natuurlijke vaardigheid tot en plezier in 
leren. Ze gehoorzamen aan wat er van buitenaf van hen verwacht wordt 
en raken het contact kwijt met hun innerlijke drive en nieuwsgierigheid. 
Ze stampen voor een proefwerk uit angst voor lage cijfers, angst om 
gepest te worden of niet goed genoeg te zijn. Op de scholen worden de 
kinderen gedwongen om een vaste route te volgen. Een andere route is 
niet mogelijk. In groep 3 wordt er verwacht dat je leert lezen, maar 
thuisonderwijs kinderen kunnen soms op hun negende  nog niet 
volledig lezen. De ontwikkeling van thuisonderwezen kinderen verloopt 
niet volgens een vaste route, maar volgens de behoefte van het kind. En 
dat is voor elk kind weer anders. 
Het bekende fenomeen van de tiener die zich afzet tegen het ouderlijk 
huis en de normen en waarden van het ouderlijk gezin, blijkt onder 
thuisonderwijzers veel minder voor te komen, en waar het wel 
voorkomt minder heftige vormen aan te nemen dan onder schoolgaande 
tieners. De opstandigheid die we vaak onder tieners tegenkomen, is 
geen universeel gegeven dat vooral hormonaal wordt bepaald, maar 
veel eerder afhankelijk van de cultuur waarin een kind opgroeit. Een 
andere oorzaak die ertoe bijdraagt dat thuisonderwezen tieners minder 
opstandig zijn dan hun schoolgaande leeftijdsgenoten, is dat ze niet de 
groepsdruk ervaren van hun schoolgaande vrienden. Ze staan minder 
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onder druk om mee te doen aan zogenaamd stoer gedrag als 
drugsgebruik, roken of overmatige alcoholconsumptie. 

Samenvattend: onderzoek toont overtuigend aan dat thuisonderwijs in 
de praktijk uitstekende voorwaarden schept voor een optimale sociaal-
emotionele ontwikkeling en de socialisatie van kinderen in de bredere 
maatschappij. Als gevolg van deze praktijk ontwikkelen thuis 
onderwezen kinderen dezelfde, zo niet betere, sociale vaardigheden als 
kinderen die naar school gaan. Ze zijn het immers gewend om initiatief 
te nemen en zelf van alles uit te zoeken. Uit geen enkel onderzoek blijkt 
dat thuisonderwezen kinderen in academisch en sociaal-emotioneel 
opzicht achterlopen bij schoolkinderen. Thuisonderwezen volwassenen 
blijken minder vaak werkloos te zijn, betere banen te hebben, vaker 
zelfstandig beroep uit te oefenen, vaker vrijwilligerswerk te doen en 
politiek meer betrokken te zijn dan anderen. 

 
Het volgende is overgenomen en 
aangevuld met de laatste inzichten, uit 
het boek: Het regeneratie Liefdeslied 
voor de Toekomst. (PF v.d Meer jr)  
 
Ouders moeten weten en beseffen welke 
verantwoordelijkheid ze hebben en hoe 
ze kinderen op moeten voeden. 
Algemeen genomen kent men deze 
verantwoordelijkheid niet meer. Ouders 
beseffen niet meer dat zij als een priester en priesteres moeten zijn voor 
hun kinderen. Ouders hebben die verantwoordelijkheid verschoven naar 
de scholen en kerken. Op school leren ze wel rekenen, lezen, waar de 
kleine kindertjes vandaan komen en in de kerk leren ze wel de 
godsdienst. Zo denken de ouders er gemakkelijk van af te komen. De 
ouders beseffen niet meer dat het karakter van hun kind gevormd moet 
worden, door tuchtiging, dat tot doel heeft kennis en wijsheid voort te 
brengen.  
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De opvoeding op de scholen die de kinderen vandaag de dag krijgen, is 
die wel voldoende gericht op de bewustwording van het doel van het 
leven? Helpt de school mee bij het verwerven van bewustzijn over de 
essentie van het leven en de bestemming van ieder individu? 

Wij beschikken over een enorm complex onderwijssysteem; de 
kleuterschool, de lagere en middelbare school, de hogeschool en de 
universiteit. Volgens dit systeem geven we invulling aan ons leven en 
proberen zo gelukkig te worden. Maar waar zijn de scholen opgericht? 
De hedendaagse opvoeding op de scholen is gericht op feitenkennis en 
zelfzucht. Feitenkennis waarbij er niet diep in de oorzaken van 
onderwerpen gedoken wordt. Een school haalt de werkelijkheid uiteen, 
maar diep in ons zijn we één met de hele werkelijkheid. Het vermogen 
van de fantasie wordt geknecht en gekneed volgens de normen van 
volwassenen. Een school gaat alles verdelen in categorieën, niveau’s, 
leeftijden, definities, enz. Kinderen leren alléén maar 2D figuren zoals 
rondje, driehoekje, vierkantje enz. De kinderen leren niet 3D figuren 
zoals octaëder, tetraeder, hexaëder, dodecaëder, 
icosaëder. Kinderen leren niet dat de ganse 
natuur, alsmede het menselijk lichaam, 
opgebouwd is volgens de Fibonacci reeks en de 
Gulden snede. Kinderen (en vaak ook 
volwassenen) hebben nog nooit gehoord van: 
nulpunt energie, telepathie, tweelingzielen, 
levitatiekrachten, vortex, Vitruvius man, leylijnen, fractals, Nikolas 
Tesla, mandorla, pentakubus, kwantumhologram, Kirlian fotografie enz. 
Kinderen leren wel wanneer de eerste en tweede wereldoorlogen waren, 
maar ze leren niet hoe de oorzaak van die oorlogen had voorkomen 
kunnen worden. Kinderen leren niet hoe ze bonen moeten poten. Leren 
niet hoe je van bessen, jam kunt maken. Leren niet hoe je bomen moet 
snoeien of bemesten. Leren niet hoe je in een kas allemaal kruiden en 
dergelijke kunt kweken. Leren niet hoe je planten kunt stekken, 
scheuren of afleggen. Kinderen dienen de voedingswetten te kennen om 
gezond te blijven en ziekten te voorkomen. Kinderen leren wel hoe 
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kleine kindertjes verwekt worden, maar hun wordt niets verteld van de 
kosmische-, natuur- en reinheidswetten die gelden op het seksueel 
gebied en dat daardoor degeneratie kan voorkomen worden. Op school 
wordt ze niets verteld over de krachten, energieën en gevoelens welke 
bij het gemeenschap hebben optreden. Over het beleven van voorspel, 
hoogtepunt en naspel wordt niets gezegd. De kinderen worden 
verhaaltjes vertelt over bijv. de ooievaar e.d. De kinderen wordt verteld 
hoe het bij de beesten gaat, en op die manier gaat het zo ongeveer ook 
bij de mensen. Is het dan gek dat het gemeenschapsleven verworden is 
tot het niveau van de beesten? Zelfzuchtige ambitie en genot, begeerte 
naar macht, minachting voor de rechten en noden van de mensheid 
veroorzaken bij de kinderen dat de naaste liefde vaak ver te zoeken is. 
Het kind wordt ertoe opgeleid om de medeleerling te overtreffen in 
kennis of tijdens hun spel. Dit wordt gehandhaafd in het verdere leven 
van het kind, altijd maar wedijveren en anderen in de schaduw stellen. 
De opvoeding en opleiding zijn star en bieden weinig ruimte aan 
zelfontplooiing. Het is voornamelijk ingesteld op geld verdienen en aan 
begrippen zoals: deugd, trouw, integriteit, eer, naastenliefde, 
dankbaarheid, zelfkennis, zelfverloochening en zelfontplooiing enz, 
wordt weinig waarde meer gehecht. De scholen leiden wel op voor een 

vak of beroep, maar niet voor het leven. Daarom ontmoet de jonge 

mens die school of universiteit verlaat en het volle leven instapt, allerlei 

moeilijkheden omdat hij zin en doel van het leven niet begrijpt (J en M 

Henschel). 

Het is zaak dat het kind op jeugdige leeftijd leert:  

-zich te onderwerpen aan de wil van een meerdere,  

-een wens niet vervuld te zien,  

-iets af te staan aan een ander,  

-zich iets voor een ander te ontzeggen, kortom; niet alles om 

zichzelf te laten draaien, maar leren rekening te houden met de 

omgeving.   
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Ook moet het verantwoordelijkheidsgevoel aangekweekt worden. Stel 
dat een kind enorm verwend wordt, steeds ziet het de eigen verlangens 
vervuld worden en steeds alleen met ‘ik’ heeft leren rekenen. Is het dan 
te verwonderen dat zo’n kind, op latere leeftijd, het ook gewoon acht 
z’n geslachtelijke drang te bevredigen waar en wanneer het hem belieft, 
zonder rekening te houden met gevoelens en wensen van de ander? 
De opvoeding van een kind moet er op gericht zijn om het kind te 
helpen inzicht te krijgen in de Waarheid van het leven en in 
levenswijsheid. Dan heb je het allerbelangrijkste meegegeven. De 
opvoeding, tijd en aandacht die u aan uw kind besteed is van zéér groot 
belang. Gelukkig het kind wat ouders heeft die dit beseffen. Beseffen 
dat het hun taak is om de kinderen kennis, wijsheid, discipline, 
zelfbeheersing, orde, regelmaat en gehoorzaamheid te leren. Om ze te 
vormen naar al Gods wetten. Ouders die bewust leven, hun kinderen 

lief hebben en hun verantwoordelijkheid kennen en durven nemen, 

zullen hun kinderen zélf willen opvoeden en onderwijzen zoals dat 

oorspronkelijk ook de bedoeling was van JHWH. Dit is vandaag de 
dag zeer moeilijk en vereist een waarachtig geloof en vertrouwen op 
JHWH van beide ouders, maar het is zeker niet onmogelijk.  

Ouders zijn onverantwoordelijk bezig als zij de opvoeding van hun 
kinderen van school, kerk of straat laten afhangen, omdat ze zelf geen 
tijd of lust daar toe hebben. Het is vandaag de dag zo dat vele mannen 
hun vrouw en kinderen niet liefhebben, maar wel hun werk en hobby’s. 
Ze besteden in hun vrije tijd veel aandacht aan hobby’s, maar niet aan 
hun kinderen. De mannen weten niet meer welke 
verantwoordelijkheden zij hebben ten opzichte van hun vrouw en 
kinderen. Vaders hebben de verantwoordelijkheid om hun vrouw en 
kinderen ten alle tijd te beschermen. Als de man buitenshuis gaat 
werken kan hij zijn vrouw en kinderen niet beschermen. Dus is het 
buitenshuis werken onverantwoordelijk en zeer nadelig voor een goede 
opvoeding. Veel vaders vinden hun kinderen maar lastig omdat ze zo 
kunnen zeuren en schreeuwen. Dit komt omdat de vaders zich niet 
kunnen verplaatsen in hun kinderen en ze niet begrijpen dat een kind op 
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een ander niveau communiceert dan een volwassene. Veel vaders zijn 
blij als het weekend voorbij is en ze weer aan het werk kunnen gaan en 
de kinderen weer naar school zijn. Veel vaders vergeten dat zijn gezin 
en huis het middelpunt is van zijn leven en niet zijn werk of 
vriendenkring. Veel moeders die wel veel aandacht besteden aan eten, 
kleding, mooi huis enz. maar niet aan het innerlijk van de kinderen. 
Veel moeders die wel veel tijd besteden aan de buitenkant van haar 
kinderen maar niet aan de binnenkant en daarbij vergeten dat het kind 
ook aandacht nodig heeft, vergeten dat het karakter van het kind 
gevormd moet worden, vergeten dat er een band opgebouwd moet 
worden met het kind, vergeten dat het kind onderwezen moet worden. 
Moeders weten vaak ook helemaal niet hoe ze een band met hun kind 
op moeten bouwen. Zo zien we dus dat vele vaders en moeders zeer 
onverantwoordelijk met hun kinderen omgaan en daardoor de kinderen 
al harder, losbandiger en opstandiger worden. Warmte van een gezin, de 
gehechtheid van kinderen aan hun ouders en van kinderen onderling, 
zijn vandaag de dag in de meeste gezinnen ver te zoeken. Kinderen die 
niet meer naar hun ouders omkijken en geen enkel respect of 
dankbaarheid meer tonen, is aan de orde van de dag. Er zijn vele opa’s 
en oma’s die één of meerdere kinderen en dus ook kleinkinderen 
hebben die niet meer bij hun thuis willen komen en die ze soms al 
jarenlang niet meer gezien hebben. Kinderen die thuisonderwijs gehad 
hebben, hebben een veel hechtere band met hun ouders, zussen en 
broers omdat ze jarenlang, dag in dag uit, met elkaar optrokken en vele 
avonturen samen beleeft hebben. 

Welke verantwoordelijkheden hebben moeders en vaders? Hebt u daar 
wel eens over nagedacht? Hebt u wel eens voor uzelf op een rijtje gezet 
welke verantwoordelijkheden u hebt ten opzichte van u kind? Bent u 
zich bewust dat God u deze verantwoordelijkheid op u schouders legt 
en erop toe ziet wat u er mee doet?  Wij mensen hebben de wonderlijke 
gave gekregen om kinderen voort te kunnen brengen. Wij hebben de 
verantwoordelijkheid gekregen om die kinderen groot te brengen. 

Thuisonderwijs          No.867 

 

22 

 

Vaders en moeders hebben de volgende verantwoordelijkheden t.o.v. 
hun kinderen: 

    - het kind beschermen en omringen met liefde en warmte 
    - het kind verzorgen 
    - het kind gezond opvoeden (dus o.a geen vaccinaties of            
fluor!) 
    - het karakter van het kind vormen 
    - het kind onderwijzen in Gods wil en wetten 
    - het kind gehoorzaamheid leren 
    -   het kind leren samen te werken 
    -   het kind leren te overleven als mens en als volk 

Als de ouders het kind niet beschermen, verzorgen, voeden, vormen, 
onderwijzen en gehoorzaamheid leren, komt er niets van terecht. Als u 
uw kinderen naar een school stuurt, kunt u ze dan beschermen en 
omringen met warmte en liefde? In de dierenwereld blijven de jongen 
tot hun volwassen-zijn, bij hun ouders. En wat doen wij mensen? We 
sturen ze met een paar jaar al naar de peuterspeelzaal en dan met vijf 
jaar sturen we ze naar school. Kunt u het kind dan verzorgen? Het 
karakter van het kind vormen? Het kind onderwijzen? Kunt u een zegen 
vragen over het onderwijs wat het kind op de scholen ontvangt? Kunt u 

 



Thuisonderwijs          No.867 

 

23 

 

een zegen vragen en verwachten over iets dat tegennatuurlijk is? Weet u 
als ouder wat uw kind allemaal geleerd wordt? Nee, als een kind naar 
een school gestuurd wordt, dan wordt het op die school onderwezen in 
vele onnuttige zaken en onwaarheden. Het kind moet volgens een 
vooropgezet plan gaan leren. Het moet een door volwassenen bedacht 
leerprogramma volgen en wordt volgens een door volwassenen bedacht 
systeem beoordeeld. Het kind kan zo dus niet langer van zijn vrijheid 
genieten. Scholen zijn voor een kind net als een soort van 
concentratiekamp waar je je moet concentreren op de lesstof en precies 
op tijd aanwezig moet zijn. Je moet dit, je moet dat, anders volgt er 
straf. Pauze krijg je als de bel gaat totdat de bel weer gaat. Afhankelijk 
van je prestaties word je ingedeeld in bepaalde niveau’s. Alsof het kind 
een computer is die je moet programmeren en beoordelen. Alsof het 
kind een robot is wat door willekeurig iedereen geprogrammeerd kan 
worden. (een robot heeft geen liefde nodig, een mens wel.) Het kind 
wordt beïnvloed door de (valse) godsdienst die er onderwezen wordt, 
hier kan dus geen zegen op rusten. Het wordt beïnvloed door andere 
kinderen die elk weer een andere ‘opvoeding’ van huis uit mee krijgen. 
Zo kan het kind thuis voorgehouden worden dat de zaterdag of zondag 
een bijzondere dag is die je moet heiligen, d.i. apart zetten. Of dat het 
kind geleerd wordt dat vloeken hoogst onbehoorlijk is, of dat 
sportvergoding dwaasheid is, enz. Maar bij het ene vriendje is er thuis 
geen verschil tussen de rustdag en een doordeweekse dag, bij het andere 
vriendje zijn de ouders niet bang voor een stevige vloek en bij een derde 
blijkt de rustdag verloren als de favoriete club niet heeft weten te 
winnen. Is het dan te verwonderen dat een opgroeiend kind zo 
gemakkelijk in verwarring raakt? Allerwegen treft het kind verschil aan 
in geloof, taalgebruik, eetgewoontes, levensstijl, traditie, en 
levenstempo. En welke houding is nu de juiste?  

Het kind wordt op school halve waarheden of complete leugens 
voorgehouden. Het kind wordt op de scholen beïnvloed door allerlei 
verkeerde eetgewoontes van andere kinderen alsmede in verleiding 
gebracht hieraan deel te nemen (traktaties). Waar en van wie leert het 
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kind allerlei schunnige taal te spreken? Waar en van wie leert het kind 
roken en alcohol drinken? Is dit niet vaak van allerlei schoolvriendjes 
en vriendinnetjes? Dus het naar school sturen van uw kinderen is zeer 
onverantwoordelijk en nadelig voor het kind. 
Een kind vertrouwt er intuitief op dat de ouders die het heeft, het beste 
met hem voor hebben. Wanneer kinderen gedwongen worden om naar 
een school te gaan, loopt dit vertrouwen een enorme deuk op. Het kind 
voelt zich in de steek gelaten en verraden omdat het nu onderwezen 
wordt door vreemden in een dwangmatig systeem. Is het dan 
verwonderlijk dat het kind op latere leeftijd nauwelijks meer naar zijn 
ouders omkijkt noch er een band mee heeft? Is het dan verwonderlijk 
dat de kinderen in opstand komen tegen hun ouders? Als een kind voor 
het eerst naar school moet, komt het in opstand, maar dat helpt niet 
omdat vader of moeder nog groter en sterker zijn, dus schikt het zich in 
zijn lot.  
En.....hoe kunnen de schooljaren nu fantastisch zijn voor een kind met 
de puur lichamelijke behoefte om te bewegen, te onderzoeken, te 
spelen, met dieren te knuffelen als het urenlang op een dag stil moet 
zitten in de schoolbanken? Protesteren of staken kunnen kinderen nog 
niet, dus schikken ze zich maar in hun lot. Een lot wat hun door de 
ouders of door de staat als leerplicht opgedrongen wordt. De kinderen 
worden behandelt alsof het robots zijn, geen individualiteit - Blijf zitten, 
of anders...., is wat de kinderen te horen krijgen. Zo gaat het jaar in jaar 
uit, en er is maar één uitweg; volgen en je erbij neerleggen. Net zoals je 
jezelf de rest van je leven ook bij van alles zult moeten neerleggen. Je 
moet leven zoals door de samenleving bepaald wordt, trouwen zoals 
door de samenleving bepaald wordt, aanrukken om in de oorlog te 
vechten zodra het bevel wordt gegeven. En vooral blindelings geloven 
wat je gezegd wordt. In opstand komen of staken zal keihard de kop 
ingedrukt worden. Daarvoor heeft de overheid speciaal opgeleide 
mensen in dienst met wapens en allerlei gewelddadig materieel. Zij 
menen bevoegd te zijn om met geweld lastige burgers een lesje te 
mogen leren. 
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Ook de ongezonde en onnatuurlijke houding waarin kinderen moeten 
zitten, is zeer nadelig voor de rug en nek. Een mens is geschapen om 
rechtuit te kijken en niet naar beneden. Daarom waren de oude schuin 
geplaatste tafels beter dan de hedendaagse horizontale tafels.  

Het onderwijssysteem van de Nederlandse Staat.  
Door wie laat u uw kind opvoeden? Door de Staat? Want het is de Staat 
die bepaalt wat er in de leerboeken komt te staan, wat vervolgens aan de 
kinderen geleerd moet worden. Leren de kinderen hun lesstof goed? 
Dan krijgen ze goede cijfers en mogen ze door naar een volgende klas 
alwaar ze dieper ingewijd worden in de door de Staat bepaalde lesstof. 
Leren ze niet goed? Dan krijgen ze onvoldoendes en moeten ze het nog 
maar een jaartje overdoen. Zijn er kinderen die niet goed mee kunnen 
komen?? Dan kunnen ze altijd nog bij-les krijgen. Elk kind wordt 
getoetst en vervolgens ingedeeld in bepaalde niveau’s. Het is een heel 
opgezet systeem waarin het kind gevangen zit en verplicht is dit tot 
minimaal zijn 16e te doorlopen. Het systeem werkt zo, dat hoe meer jij 
studeer, hoe meer ingewijd jij bent, dus ook hoe meer salaris jij krijgt. 
Daartegen over staat dan wel dat 
je ook meer belasting betaalt, 
maar dat is gunstig voor de 
Staat. Dus hoe hoger opgeleid, 
hoe hoger jou functie, hoe hoger 
de belasting. En zo krijgt de 
overheid het geld weer dubbel 
en dwars terug van hetgeen zij 
in de kinderen geinvesteerd 
hadden. Hoe en door wie is dit 
schoolsysteem ontstaan? 
De structuur van een schoolsysteem is vergelijkbaar met de structuur 
die in de Vrijmetselarij heerst. (Zoek op het internet voor uitleg over de 
Vrijmetselarij.) De Vrijmetselarij hanteert een gradensysteem waarin je 
begint als leerling en op kunt klimmen tot 33e graad Vrijmetselaar. 
Tijdens deze opleiding doorloop je allerlei rituelen zodat je steeds 
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dieper ingewijd wordt in alles wat met de Vrijmetselarij te maken heeft. 
Het ontstaan van het schoolsysteem zoals wij dat nu kennen, is 
afkomstig uit de vrijmetselarij en uitgegroeid tot wat het nu is. Doel is 
om de kinderen van jongs af aan te programmeren en klaar te maken om 
later als slaaf voor hen te werken. De Vrijmetselaren zitten in alle lagen 
van de bevolking, regeringen, besturen, gemeenten, enz. 

Weliswaar zijn er allerlei scholen; lagere en hogere, ja zelfs 

universiteiten, alwaar jonge mensen worden onderricht. Doch hoe vele 

jaren ze daar ook doorbrengen, nergens wordt hun onderwezen welke 

wetten over het leven heersen, noch hoe ze moeten worden aangewend 

om gezond en gelukkig te blijven en in de laatste plaats wat er gedaan 

en nagelaten moet worden om het geluk en de gezondheid op de 

nakomelingschap over te dragen. In geen enkele school is het onderwijs 

gericht op het bijbrengen van levenskennis. Vandaar dat wie de school 

verlaat, als een onnozele in het leven staat. Op school wordt men niet 

opgeleid voor het leven, doch voor een positie, waarin men vlug en 

gemakkelijk rijk kan worden. Wie rijk is, meent zich het Geluk te kunnen 

kopen. Als dat waar was, zouden alle rijken gelukkig zijn. De praktijk 

toont evenwel het tegendeel aan. Om gelukkig te worden en te blijven 

zijn andere dingen nodig te weten. Het komt op wijsheid of levenskennis 

aan, want hierdoor alleen is men in staat zijn leven zodanig in te 

richten, dat de weegschaal van het Geluk in evenwicht blijft. (J en M 

Henschel) 

 
Een moeder die voor het eerst haar dochter naar de basisschool stuurde 
beschreef het als volgt: “Ik vergeet nooit meer wat ik toen voelde... er 

kwam zo’n intens verdriet naar boven! Het was een enorme schok om te 

beseffen dat ik haar als het ware weggaf aan de maatschappij, aan het 

systeem. Ze werd van me weggenomen want ik had geen keus, ze werd 

overgenomen door ‘iets’ waar ik geen controle over had, wat machtig 

is... wat een ander kind van haar ging maken.... haar zou kneden naar 

de maatstaven van andermans manipulerende macht, naar 

verwachtingen en overtuigingen die gebaseerd zijn op leugens en 
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illusies! Het klinkt heel dramatisch misschien maar zo kwam het bij mij 

binnen. Ik voelde me machteloos en ontzettend verdrietig. Ik wist dat de 

puurheid en onbevangenheid van het kind dat ze was zou gaan 

verdwijnen, ook al zou ik nog zo mijn best doen, en dat ze langzaam 

maar zeker opgeslokt zou worden door het systeem,... dat ze gehard zou 

worden, dat ze gehersenspoeld zou worden... om straks te dansen naar 

de pijpen van een ander, een zeer machtig ‘ander’. (Patricia) 

Alle moeders die hun kinderen naar 
school doen, zijn s’ morgens zeer 
gestrest. De kinderen moeten wakker 
gemaakt worden, gewassen worden, 
aangekleed, eten (tijd voor Bijbel of een 
ander boek lezen is er meestal niet), jas 
en schoenen aan. Moeders moeten de tas 
klaar maken. Vervolgens snel op de fiets 
of in de auto en hup naar school. Bij te 
laat komen volgt er een aantekening en 
als het te vaak gebeurt zal er wat van gezegd worden. Kinderen worden 
zo al van jongs af aan klaar gemaakt voor de maatschappij waarin ze 
ook op een bepaalde tijd aanwezig moeten zijn op hun werk, op vaste 
tijden pauzes hebben en bij te laat komen aanmerkingen krijgen. Dieren 
ontwaken heel rustig. Ze rekken zich een paar keer uit, scharrelen wat 
rond, beginnen te eten, enz. Voor een mens is het ook veel beter dat hij 
s’ morgens rustig en vanzelf wakker wordt (dus niet van een wekker). 
Vervolgens rustig uit bed stapt, rustig zijn ontbijt neemt zonder steeds 
op de klok te kijken en vervolgens aan het werk gaat wanneer hij daar 
aan toe is. Stress is een vervelende bijzaak die de welvaart ons gebracht 
heeft. Stress is zeer ongezond voor het ganse lichaam. We zien vandaag 
de dag veel vreemde ziektes die er eerder niet waren en die wel eens een 
gevolg kunnen zijn van de jarenlange stress die al begon toen je nog een 
peuter was. Ja, die je zelfs al begon te voelen toen je nog in de buik van 
jouw moeder was. 
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Durft u als ouder uw verantwoordelijkheden zelf te nemen, dan betekent 
dat wel dat u uw kinderen zelf thuis opvoed en onderwijst, beter 
gezegd: bovenwijst.. Dit vereist veel tijd en aandacht voor het kind van 
beide ouders. Dit betekent dat u dus minder tijd aan werk en geld 
verdienen kunt besteden. Dit betekent minder inkomen. Dit betekent 
een minder luxe en overvloedig leven. Dit betekent prioriteiten stellen. 
Dit betekent een leven in eenvoud. Maar wel een leven in 

overeenstemming met uw verantwoordelijkheid die God u als 

moeder en vader oplegt. Wel een bewust leven overeenkomstig de 

natuur, want ook dit is een natuurwet dat een ouderpaar zelf het 

kind verzorgt, beschermt, vormt, opvoedt en onderwijst tot het 

volgroeid is. Wat is voor u meer van belang: veel geld, goederen en een 
prachtig huis? Of een opvoeding van uw kinderen overeenkomstig Gods 
wil? Aan u de verantwoordelijke keuze.....Helaas zien wij in de 
westerse landen dat de meeste mensen (ook christelijke) gegrepen zijn 
door de drang naar rijkdom en luxe.           

Een ouderlijk paar kwam bij een rabbijn om raad te vragen over de 
opvoeding van hun twaalfjarige zoon. De rabbijn gaf ten antwoord: “U 

komt twaalf jaar te laat. Een menselijk wezen is als een boom. Maak je 

een kras op de tak van een volwassen boom, dan wordt alleen de tak 

aangetast. Maar maak je ook maar het geringste krasje op het zaadje, 

dan wordt daardoor de hele boom in zijn groei belemmerd.” Begrijpt 
u? Daarom is de kindertijd de beste tijd om ze iets te leren. Wat leren de 
kinderen nog van de ouders? Ouders zijn beiden zelf aansprakelijk en 
verantwoordelijk voor de kinderen die zij in het leven riepen. En dus 
ook voor hun taak om ze zelf op te voeden. Maar waar is er nog een 
vader die per dag minstens één uur tijd aan elk van zijn kinderen 
besteed? Of een half uur? Waar is er nog een vader die elke avond in 
huis is en tijd heeft voor zijn vrouw en kinderen? Waar is er nog een 
moeder en vader die samen het kind naar bed brengen, gezamenlijk de 
dag afsluiten en het kind in gebed overgeven aan JHWH??? 

Ouders weet u iets van u verantwoordelijkheid af? Hebt u gevoel van 

verantwoordelijkheid? En weet u iets van uw verantwoordelijkheid ten 
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opzichte van uw kinderen? Weet u dat God op u let en ziet wat u uw 

kinderen toelaat of niet toelaat? Weet u dat? Als u kinderen iets wensen, 

vraagt u dan wel aan het Opperwezen of u ze dat wel mag toestaan? 

Hoe staat u eigenlijk tegenover uw kinderen? Laat u ze loslopen? 

Misdadiger die gij zijt! Gij hebt ze te wijzen op de bekering en te 

onderwijzen in de dingen der godzaligheid.  

Ja, er wordt geklaagd over de jeugd, zeker, nu alweer een circulere van 

het onderwijzend personeel. Er wordt geklaagd. Ik heb er niets op tegen 

want er is veel reden om te klagen, maar waar hebben we de naaste 

oorzaak te zoeken? Ik zou zeggen bij ons, ouders en grootouders. Zijt 

gij nooit zover gekomen met David: straf mij wat hebben deze schapen 

gedaan? Egoïst die gij zijt, egoïst, oppervlakkig levend mens. Zijn de 

zonden van uw kinderen niet u zonden? 

Er wordt veel geklaagd over de kinderen en er is veel te klagen. 

Waarlijk de jeugd gaat een verschrikkelijke toekomst tegemoet want ze 

is niet opgevoed, opvoeding in de vreze Gods is geheel een witte raaf 

geworden. En de kinderen weten niets meer en ze hebben geen houvast 

meer ook. Ze dwalen daar maar heen en men laat ze dwalen want ze 

moeten toch een aangename jeugd hebben? Maar dat de ouders zulke 

krachteloze mensen zijn die de moed niet hebben en ook de lust niet en 

even min de zelfverloochening, boven de kinderen te gaan staan en te 

zeggen: je gaat de verkeerde weg, doe het niet. Er mochten wel eens 

circuleren komen over ons, ouders en grootouders. We hebben het er 

slecht afgebracht. Misschien denkt u ja ik heb geen kinderen. Hebt u 

geen kinderen? Hebt u niets te maken met de kinderen van ons volk? Nu 

zal ik maar niet verder gaan. Ach, keert terug. Keert terug ouders, 

grootouders, kinderen keert toch terug. Je gaat zienderogen je ellende 

tegemoet, je werkt aan de ondergang van ons volk. Dat we wederkeren 

mochten (JP Paauwe). 

Zachtmoedigheid of zachtaardigheid is iets dat in onze huidige 
maatschappij niet past. Het karakter van een peuter is over het algemeen 
genomen zachtaardig maar wordt hard gemaakt door de ouders en 
omstanders. Op jonge leeftijd wordt de kinderen al geleerd dat ze hard 
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moeten worden. Ze moeten hard worden om zich tussen leeftijd genoten 
te kunnen handhaven, vooral op de scholen. Ze moeten hard worden 
voor als ze op latere leeftijd de maatschappij in moeten of het leger in 
gaan. Vooral in het leger moet men hard zijn, tranen en gevoelens moet 
je maar thuis laten. Ze moeten hard en stoer worden, vooral de jongens. 
Zachte watjes en doetjes kunnen we in de maatschappij en in het leger 
niet gebruiken. Maar waarom? Waarom moet een kind hard worden? 
De wereld is al vol met harde mensen, laten we daarom vanaf nu niet 
langer onze kinderen ook hard maken maar ze leren zachtmoedig te 
zijn. Laten we de kinderen gewoon kind laten zijn, laat ze kwetsbaar 
zijn, laat ze afhankelijk zijn, laat ze huilen bij pijn of verdriet, laat ze 
uitbundig zijn bij blijdschap ook al gaat dit gepaard met veel 
geschreeuw. Wij leven in een maatschappij waarin bijna alles wat een 
kind tot kind maakt, moet worden verboden of afgeleerd. Als kind 
zijnde leren we ons te schamen voor onze eigen, kennelijk 
afkeurenswaardige levendigheid en beweeglijkheid. Zorg er daarom 
voor dat het kind als kind in het leven kan staan, daarmee krijgt het kind 
werkelijk de kans om op te groeien tot een volgroeid kind. 
Zachtmoedigheid is een belangrijk onderdeel van oprechte liefde. 
Zachtmoedigheid is: jezelf kunnen verplaatsen in een ander. 

De moeder en vader zijn degene die in de gelegenheid zijn om het 
karakter van het kind ten goede of ten kwade te vormen. Het karakter 
kan vanaf de geboorte tot ongeveer 18 jaar nog omgebogen en bij 
gesnoeid worden, maar bij het bereiken van de lichamelijke 
volwassenheid is ook ons karakter volgroeid en nadien moeilijk meer te 
wijzigen. Daarom moeten de ouders de waarde van de kans die zij 
krijgen begrijpen en op de beste manier er gebruik van maken zodat er 
een sterke band opgebouwd kan worden voor heel het leven. De moeder 
moet, voor dat ze gemeenschap heeft, weten hoe zij een sterke band 
(bloedband, vertrouwensband en  geloofsband) kan opbouwen met haar 
aanstaand kind. Ze moet weten, voor dat ze gemeenschap heeft, hoe zij 
samen met haar man en kind een drieklank kan vormen waarin de 
grondtonen op elkaar afgestemd zijn. De moeder moet weten en 
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beseffen dat zij vooral degene is die geroepen is om het kind in zijn of 
haar prille jeugd in te wijden in al de geheimen van Gods wetten. De 
moeder moet beseffen dat zij een hoge-priesteres is van het huis-altaar 
waar de kinderen onderwezen en tot een Gods dienares of dienaar 
opgevoed moeten worden. Daarom is het van groot belang dat de 
moeder een levend geloof heeft met JHWH, voordat zij een huwelijk 
aangaat of kinderen voortbrengt. De moeder heeft de speciale roeping 
om voor haar kind een baken in de turbulente zee te zijn. 

De moeder omvat het kind eerst in de geborgenheid van de 

moederschoot. Daarna in de geborgenheid van het huis. Het is de 

moeder die het huis ziel en leven geeft en het maakt tot een oerruimte, 

waar het kind groeien, tieren, spelen en leren kan. Daarom schermt zij 

die oerruimte af van de heftige dynamiek en de felle prikkels van straat 

en markt. Het kind leeft met weinig, maar het leeft diep. Daarom moet 

het ouderlijk huis een citadel, een plaats van wereldse distantie zijn. De 

moeder weet dat het een levensvoorwaarde is voor het kind (Dr. W. 

Aalders). 

In hoeveel natuurlijke levensverrichtingen wijdt de moeder het kind niet 

in?! Het wassen, koken, naaien, verstellen, het rein houden van lichaam 

en kleding, het op orde houden van bed, slaapkamer en woonkamer, de 

omgang met planten en dieren, - het is de moeder die het kind hier de 

eerste, aarzelende stappen leert zetten. En is het niet van de moeder, dat 

het kind de eerste indrukken opdoet, die voor het hele verdere leven 

bepalend kunnen zijn: van geloof, vroomheid, godsvrucht, vrede, 

geweten, schuld, zonde, vergeving, maar ook blijdschap, geluk, 

schoonheid, goed en kwaad, eerlijkheid, vriendelijkheid, 

behulpzaamheid, verdriet? Dat zijn allemaal grondervaringen van het 

mens-zijn, die het kind in de prille jeugd leren moet van de moeder (Dr. 

W. Aalders). 

Tegenwoordig groeien de meeste kinderen thuis en op school op zonder 
dieren en een oog voor de natuur. Bijna alle scholen in Nederland en de 
rest van de wereld staan in het midden van een dorp, stad of wijk. 
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Omgeven met huizen of andere 
gebouwen. Waarom vinden we een 
school niet aan de rand van bos en 
weilanden? Waarom heeft een school 
geen grond in bezit of gebruik? Elke 
school zou minstens 2 hec. grond moeten 
hebben. Waarom zijn er bij een school 
geen dieren? Waarom is er geen moestuin? Waarom geen 
bomenkwekerij?  Waarom geen fruitbomen of bessenstruiken? Juist bij 
een school zou een grote diversiteit van bomen, struiken, planten en 
dieren moeten zijn, zodat een kind de eigenschappen leert en deze op 
hun waarde te kennen. Ga naar een willekeurige basisschool en wat zie 
je daar staan? Wat onnozele dode klimrekken, glijbanen, zandbak en 
veel straat. Dit bewijst wel hoe arm en laag het niveau is op de scholen 
en dat de scholen niet opleiden voor het leven, maar voor de 
maatschappij, voor een baan, dus voor geld. Is het dan verwonderlijk 
dat het met de mensheid berg afwaarts gaat? En steeds verder van de 
natuur af komt te staan? 
Beseft u nu hoe rijk een kind is wat door de eigen ouders buitenaf in een 
diverse natuurlijke omgeving wordt thuis onderwezen? Hoe groot de 
kennis en ervaring van zo’n kind is vergeleken met een dorps- of 
stadskind wat naar een school gestuurd wordt?  

Kinderen worden opgevoed met allerlei soorten van onnatuurlijk 
speelgoed. Ze worden volledig in beslag genomen door de computer, 
bepaalde internet sites zoals Hyves of Twitter, tv, computer spelletjes, 
telefoon, films, radio, popmuziek, sport, pretparken, enz. Kinderen 
worden door de ouders allerlei leugens aangeleerd zoals: de kerstman, 
sinterklaas, de paashaas, de ooievaar bij een geboorte, enz. Als kinderen 
leugens aangeleerd krijgen, is het dan verwonderlijk dat zij leren om 
sceptisch en wantrouwig te zijn?  
Kinderen worden overspoeld met junkfood, frisdrank, mode en make-
up reclames. Kinderen zien op de tv en computer allerlei vormen van 
geweld en seksueel getinte beelden. Waardoor ze hoe langer hoe meer 
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verharden en onverschillig komen te staan tegenover Moeder natuur en 
de medemens. Zodoende wordt er weinig tot geen respect in de 
kinderen gelegd voor de dieren en de ganse natuur. De meeste kinderen 
hebben zeer weinig kennis over dieren en hoe er mee om te gaan. Vele 
kinderen die dieren plagen, doen dat puur uit machtswellust. Zo komen 
we dus elke generatie steeds verder van de natuur af te staan. De ouders 
hebben als taak om hun kinderen te wijzen op de schoonheid der natuur, 
de kinderen te leren hoe alles verloopt volgens cyclussen, omlopen, 
regelmaat en vaste wetten. De kinderen te leren hoe al het leven is 
ontstaan vanuit de levensbloem, vanuit de Vesica Pisces, waarin ook 
weer de gelijkzijdige driehoek voorkomt.  

Het is een taak van de ouders om hun kinderen vertrouwt te maken met 
de dieren-, planten- en bomenwereld. Hoe ermee om te gaan, hoe ze te 
verzorgen en hoe ze te herkennen. Het is zeer nuttig voor een kind als 
het van jongs af aan leert hoe de grond te bewerken, hoe het zaad te 
zaaien, hoe het opgroeiende zaad te verzorgen, hoe om te gaan met 
ziektes, hoe om te gaan met ongedierte, hoe het gewas te oogsten, hoe 
het geoogste te bewaren. Het is nuttig dat het kind leert welke factoren 
en omstandigheden er van invloed zijn op de cyclus van zaaien en 
oogsten. Hierdoor leert een kind in grote mate onafhankelijk te zijn en 
zich te kunnen redden in tijd van nood of bij een ramp. Een 
schoolgaand kind is doorgaans afhankelijk van de supermarkt en weet 
niet hoe die eten moet verbouwen of in de natuur kan overleven en is 
dus afhankelijk van de  maatschappij. Ga daarom met uw kinderen de 
natuur in. Voordeel daarvan is dat kinderen die dicht bij de natuur 
opgevoed worden, als van zelf vroeg of laat gezonder leven en een 
afkeer hebben van al het kunstmatige 
en bewerkte voedsel.  
Het is voor een kind (en ook voor 
volwassenen) zéér belangrijk dat het 
een dier kan aaien en voelen, dus er 
contact mee kan maken, het kan 
troosten en er troost van kan  
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ontvangen, het warmte en liefde kan geven en ontvangen. Het is zéér 
nuttig voor een kind als het in haar/zijn jeugd een vertrouwens- en 
emotionele band heeft op kunnen bouwen met een dier. Doordat een 
kind leert dieren te verzorgen, leert het ook te geven. Het dier voedsel, 
drinken, aandacht, tijd en liefde geven. Hier ligt dus een zeer 
belangrijke en verantwoordelijke taak voor alle ouders en voor allen die 
eens ouders hopen te worden. Ook al hebt u niet de gelegenheid om een 
groot dier te kunnen aanschaffen, een klein vogeltje, konijntje, hondje, 
poesje of visje is wel het minste wat u kunt doen voor uw kinderen. Dit 
opvoedingswerk acht de oneindige Schepper van zeer groot  belang.  

Waarom geven de ouders hun taak van kinderen onderwijzen uit handen 
en sturen ze hun kinderen naar een school? Men stuurt de kinderen naar 
school uit traditie, gewoonte en gemakzucht, vooral gemakzucht! 
Men stuurt de kinderen naar school omdat de ouders vanuit de angst 
redeneren dat hun kinderen anders op latere leeftijd buiten de boot 
zouden kunnen vallen. Omdat de kinderen zich dan later geen 
behoorlijke positie zouden kunnen verwerven. Omdat ze dan buiten de 
maatschappij zouden komen te staan. Maar dit is alles geredeneerd 
vanuit het verstand en niet vanuit het hart. Het is geredeneerd vanuit 
angst en niet vanuit vertrouwen. Vertrouw op JHWH met uw ganse hart 

en steun op uw verstand niet (Spr. 3:5). 

Kindercrèche en kinderopvang zijn een onnatuurlijke instelling, omdat 
het kind opgroeit zonder een band te krijgen met z’n ouders. Kleine 
baby’s (ook reformatorische) worden ‘s morgens vroeg al ‘gedumpt’ bij 
een opvang, want moeder moet zo nodig ook geld verdienen. Maar het 
is alles tegen God’s wil en al Zijn (natuur)wetten. Want het is van groot 
belang dat het kind zijn eerste lessen ontvangt van zijn/haar moeder. 
Gedurende de periode van de grootste ontvankelijkheid en de snelste 
ontwikkeling ligt de opvoeding grotendeels in haar handen. Daarom is 
het van groot belang dat de moeder een goede band weet op te bouwen 
met haar kind. Een goede band met uw kind kunt u o.a. op de volgende 
manieren opbouwen: door veel met uw kind te knuffelen, door de eerste 
paar jaar zelf het kind op schoot eten en drinken te geven en door samen 
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met het kind in bed te slapen. Knuffelen is zeer goed. Ruiken, 
vasthouden, voeden... het zijn ervaringen die diep in de ziel 
doordringen. Je zou de hele dag wel op de bank willen liggen met je 
lieve baby om zo te genieten van het knuffelhormoon oxytocine. Dit 
hormoon beïnvloed op een positieve manier de hersenen van de baby en 
van de ouders. Door het voeden van uw kind op schoot ontstaat er een 
soort oer-wij gevoel tussen moeder en kind.   

Van wat voor opvoeding kan er sprake zijn als de ouders aan de zijlijn 
staan toe te kijken? Eerst vertrouwen ze de geboorte van de kinderen 
toe aan vreemden in veelal onbekende en onnatuurlijke gebouwen. Dan 
worden de kinderen ‘s nachts in een aparte slaapkamer gelegd speciaal 
ingericht voor het kind. Dan verwordt het kind binnen drie dagen van 
mens naar een product, van een vrij mens tot een slaaf, wat een nummer 
opgedrukt krijgt, een zogenaamde burgerservice nummer. Hierdoor 
wordt het kind levenslang berooft van vrijheid en levenslang gebonden 
aan een systeem, een Babylonische machts-systeem. En het is nota bene 
nog wel jouw eigen ouder die jou ongevraagd aan dit systeem weggeeft. 
Maar voordat een kind de leeftijd heeft om dit te beseffen, is het te laat.  

Dan is het voor ouders heel normaal 
geworden om de opvoeding van hun 
kinderen aan iemand anders toe te 
vertrouwen, wederom aan vreemden. Het 
maakt niet uit aan wie, aan een school of 
een andere instelling. Ze geven hun 
kinderen uit handen, meestal zonder te 
weten wat voor wereldbeeld de kinderen 
opgedrongen krijgen, op wat voor levenslot de ene of de andere leer ze 
voorbereidt. Op de scholen worden de kinderen met hun bewustzijn 
dwangmatig geduwd in de illusionaire wereld. Ze worden overgegeven 
aan de klauwen van iets of iemand, aan stelsels.... maar niet aan God, 
niet aan de vrijheid, niet aan de natuur! De leerboeken staan vol 
leugens, dus kinderen ontwikkelen zich in een atmosfeer van leugens, 
twijfel, en daaruit voortvloeiend: angst. Kinderen leren denken in 
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systemen....al het creatieve dat wordt onderdrukt. Wie zijn kinderen 
overgeeft aan het onbekende, raakt ze kwijt. Daarom worden moeders 
vaak door hun eigen kinderen vroeg of laat vergeten, want die kinderen 
zijn door hun eigen moeders bij iemand anders in de leer gedaan. Hoe 
heeft het toch ooit zover kunnen komen dat ouders de opvoeding en 
onderwijzing van hun kinderen hebben weggeven? Veel ouders hebben 
het gevoel dat het niet mogelijk is om aan deze bedroevende misstanden 
een eind te maken. Maar dat is niet waar! Alle ouders kunnen het doen! 
Als ze maar willen! Vele praktijk gevallen zijn bekend van ouders die 
wel zelf hun verantwoordelijkheid nemen en hun kinderen zelf 
onderwijzen. 

Een van de belangrijkste elementen in de opvoeding van kinderen, is de 
plek van Liefde. Vanuit de plek van Liefde, dus vanuit de natuur de 
kinderen onderwijzen is de beste en leerzaamste basis voor een kind. 
Ontbreekt dit element in de opvoeding, dan mist men de eerste vereiste 
voor een goede opvoeding, want een goede opvoeding geschiedt in de 
natuur, door de beide ouders temidden van dieren, planten, bloemen, 
bomen, hemellichamen, enz. Wat is er heerlijker dan samen met je 
echtgenoot en kinderen de plek van Liefde vormt te geven, te 
onderhouden, het te aanschouwen en zodoende de zinvolle levenslessen 
uit de natuur te leren? Welke liefhebbende moeder wil niet nacht en dag 
omringt worden met haar kinderen en man en in een plek van Liefde 
wonen? 
Ondertussen gaat de mensheid maar door met (degeneratie) kinderen 
verwekken, de religies promoten zelfs grote gezinnen, maar..... wat doet 
men om betere levensomstandigheden te verkrijgen voor deze kinderen 
en voor de navolgende geslachten? De meeste ouders denken niet 
zoveel na over de leefomstandigheden en toekomst van hun kinderen. 
Ze zullen het niet hardop zeggen, maar diep van binnen denken ze: “Het 
zal mijn tijd wel duren.” 
De mensheid is nu al millennia aan het ploeteren voor het geluk en 
welzijn van de individuele mens, maar wat heeft het opgeleverd? 
Ziekenhuizen, inrichtingen, klinieken, gevangenissen, echtscheidingen, 
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overspel, kindermisbruik, geweld, moord, leugens, abortus, enz. Elke 
vader en moeder zou moeten streven naar het grote en wijze inzicht hoe 
zij regeneratie kinderen kunnen voortbrengen en hoe zij hun kinderen 
gelukkig en rechtvaardig groot kunnen brengen in een natuurlijke 
omgeving, in een omgeving van Liefde, voordat zij gemeenschap 
hebben! 

Bevindt de menselijke beschaving zich op het punt van vooruitgang, of 
degenereert de menselijke samenleving elke dag meer? Men spreekt wel 
van vooruitgang op velerlei gebied, maar is het dat in werkelijkheid? De 
vele soorten scholen en medische klinieken die wij vandaag de dag 
hebben zijn een hele vooruitgang voor de mensheid vergeleken met 
vroeger, tenminste dat menen wij. Maar is dat ook werkelijk zo? Is de 
mensheid door al die ‘vooruitgang’ gelukkiger geworden? Of is de 
zogenaamde vooruitgang maar een illusie? De vraag naar de zin van het 
leven lijkt zo simpel, maar voor de meeste mensen blijft die vraag 
levenslang onbeantwoord. 

Concluderend kunnen we zeggen dat het van groot belang is om bewust 
te leven. Dat houdt in: bewust uw verantwoordelijkheden nemen, 
bewust eten, bewust gemeenschap, bewust de kinderen zelf opvoeden 
en onderwijzen, bewust de kinderen seksuele voorlichting geven, 
bewust keuzes maken overeenkomstig Gods wil en wetten. Dan pas 
kunt u een zegen vragen over het onderwijs wat u uw kinderen geeft en 
zullen ze ook gezegend worden. Een kind wil vrij zijn en spelen, 
groeien en dromen, er mogen zijn en mogen vertrouwen.  

Laten we er ons bewust van zijn dat een kind een persoonlijkheid is. 

Kinderen zijn fysiek minder sterk dan volwassenen, maar ze hebben 

oneindig veel meer goedheid in zich, ze zijn onbedorven en onaangetast 

door enig dogma. Voordat we hen onze moralistische opvattingen 

proberen in te prenten, zouden we eerst eens grondig moeten 

overdenken wat we eigenlijk zelf van het leven begrepen hebben, en wat 

we alleen maar blindelings hebben aangenomen. Zelf! Het is belangrijk 
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dat we zelf over dingen nadenken! En dat we het dogma van iemand 

anders naast ons neerleggen (De ruimte van Liefde, Vladimir Megre). 

Uit hetgeen wat in deze brochure is behandelt, kunnen we met 
zekerheid concluderen dat het thuisonderwijzen van je kinderen, 
verreweg het beste is voor het kind, de ouders, het gezin, de familie, de 
samenleving en de maatschappij. Laten de ouders daarom weer zelf hun 
verantwoordelijkheid op zich nemen en weer gaan doen wat al 
duizenden generaties voor ons gedaan hebben en wat de natuur ons 
leert. 
In de Bijbel lezen wij dat Abraham, Izaak en Jakob onderwezen werden 
door hun ouders, grootouders en soms ook over-grootouders. De familie 
vormde een eenheid, zelfs in de dood, doordat men bijelkaar in een 
familiegraf wilde begraven worden. Van opa’s en oma’s kunnen 
kleinkinderen heel veel leren, kennisoverdracht noemt men dat, 
vanwege de levenservaringen van de oudere geslachten. 

 

Iemand die belangstelling gekregen heeft voor thuisonderwijs, verwijs 
ik graag door naar het leerzame Nederlandstalige boek: Thuisonderwijs 
in Nederland en Vlaanderen. Leah Witmond 

 

http://www.homeschooling.nl/brochurethuisonderwijs.pdf 
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http://www.homeschooling.nl/Homeschooling_grows_up_vertaling_

EN_NL.pdf 

http://www.thuisonderwijs.net/artikelen/blok-is-school-echt-zo-

belangrijk-voor-de-sociaal-emotionele-ontwikkeling.pdf 

http://www.thuisonderwijs.net/artikelen/ 
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