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Beste lezer,
Het eerste bestaansjaar is reeds achter de rug en zo wordt ook het eerste

VHoV

jaarverslag opgesteld. U vindt in dit verslag heel wat cijfers over het aantal

Eektstraat 89, 3111 Wezemaal

huisonderwijzersleden en onze activiteiten. Deze cijfers laten zien voor wie, waar

E-mail: info@vhov.be

en hoe we werkten. Ze vertellen geenszins het verhaal over de achtergrond. Ze
vertellen niet de verhalen van soms radeloze ouders die op zoek zijn naar de beste

Website: www.vhov.be

oplossing voor hun kind, ze vertellen niet de schoonheid als het huisonderwijs de

Rekeningnummer: BE57 7350 4618 6435

beste beslissing blijkt te zijn, ze vertellen niets over de niet-aflatende inzet van
onze vrijwilligers, ...
We laten deze gelegenheid alleszins niet voorbij gaan om onze waardering uit te
drukken aan onze vrijwilligers die hun tijd en energie steeds weer in deze
organisatie te stoppen en aan iedereen die het VHoV een warm hart toedraagt en
deze organisatie een bestaansreden geeft.
Het had geen mooier eerste jaar kunnen zijn.
April 2018
Katrien Roos
Voorzitter
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Wie zijn wij?
Het Vlaams HuisonderwijsVerbond is een vrijwilligersorganisatie en werd in 2013 opgericht. Er
was toen sprake van het Onderwijsdecreet XXIII dat heel wat veranderingen zou meebrengen
voor de onderwijsvrijheid in Vlaanderen. Het VHoV wou zich opwerpen als volwaardige partner in
de onderwijsgesprekken en een hulplijn voor Vlaamse huisonderwijzers zijn. Na het decreet werd
de vrijheid van huisonderwijzers inderdaad ingeperkt, maar het VHoV was gelanceerd. Het
verbond was twee jaar lang actief met een internetforum tot de oprichtster in 2015 naar het
buitenland verhuisde. Alles werd even in de koelkast gestopt tot in de zomer van 2016 de
beslissing werd genomen om het VHoV nieuw leven in te blazen en de activiteiten fors uit te
breiden. Ditmaal niet als feitelijke vereniging, maar als vzw. Een hele nieuwe ploeg werd
samengesteld, maar de kernidee blijft nog altijd hetzelfde als voorheen.
Missie:
De vzw stelt zich tot doel om huisonderwijzers te verenigen, te ondersteunen, te adviseren en hun
belangen te verdedigen bij de bevoegde instanties. De vereniging tracht haar doel te bereiken
door een positieve profilering van het begrip huisonderwijs door informatieverstrekking en
adviesverlening. We willen er in de eerste plaats zijn voor alle huisonderwijzers in Vlaanderen. We
zijn een hulplijn, maar ook een luisterend oor en een informatiebron. Zo organiseren we
informatieavonden voor geïnteresseerden en startende huisonderwijzers . We volgen de actua en
politiek betreﬀende onderwijs op de voet en brengen daar verslag van uit.
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Visie:
Het VHoV wil blijven inzetten op innoverende projecten om een betere ondersteuning van de huisonderwijzers te bewerkstelligen.
Team:
Huisonderwijs zit in de lift. Dat bevestigen de cijfers van AGODI. Het was dan ook door de groeiende vragen van de groep
huisonderwijzers dat het VHoV uit de startblokken is geschoten. Natuurlijk zitten achter de antwoorden op die vragen onze vrijwilligers die
zich naast het huisonderwijs voor hun eigen gezin, inzetten voor onze organisatie. Onze vrijwilligers hebben allen verschillende jaren
ervaring met huisonderwijs.
Katrien Roos (stichtend lid, raad van bestuur, voorzitter)
Leslie Bogaerts (stichtend lid, raad van bestuur, penningmeester)
Liesje Vanhoeck (stichtend lid, raad van bestuur, secretaris, communicatie)
Kimberley Janssens (werkend lid, coördinator provinciale aanspreekpunten)
Ann Mees (werkend lid, actualiteit en opvolging politiek)
Sofie Hullebusch (werkend lid, coördinator bingel-Kweetet)
Kristien Boussu (werkend lid, communicatie)
Onze Algemene Vergadering is het hart van het VHoV. Deze bestaat uit de werkende leden en de leden die lidmaatschap hebben betaald.
Zij zijn dus allen welkom om mee het beleid uit te stippelen van de organisatie. Zij bespreken het voorbije werkjaar en krijgen een
overzicht van de komende activiteiten voor het volgende jaar. Deze algemene vergadering gaat door op 20 april 2018.
Het werkingsjaar volgt niet de schooljaren, maar wel de kalenderjaren.
Doelgroep:
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Huisonderwijzende ouders/voogden en huisonderwezen

De activiteiten en doelstellingen die bij de start van de organisatie

jongeren, ongeacht levensbeschouwing, land van herkomst,

(maart 2017) vooropgesteld waren, zijn allen gerealiseerd in 2017.

etnische identiteit, beroep, pedagogische visie, religie, staat van
gezondheid en/of invaliditeit van ouder of kind gelegenheid te
geven zich te verenigen.
Er is wel een beperking, nl. deze groep toont zich bereid om het
huisonderwijs in te richten binnen het wettelijk beoordelingskader.
M.a.w. deze huisonderwijzers volgen de regelgeving en zijn bereid
om controle van de onderwijsinspectie te ontvangen.
Werkingsmiddelen:
Voor onze werkingsmiddelen zijn we in 2017 afhankelijk geweest
van de lidgelden die onze leden betaalden. Indien deze inkomsten
er niet waren, zou het onmogelijk zijn geweest om de activiteiten
te organiseren en te betalen. De meeste activiteiten zijn voor onze
leden gratis of met sterk verminderd tarief. De deelnameprijs voor
niet-leden houden we zo democratisch mogelijk. Enkel
werkingskosten worden aangerekend. Onze praatcafé’s zijn
sowieso gratis, zowel voor leden als niet-leden.
Vrijwilligers:
In ons startjaar konden we beroep doen op een handvol
enthousiaste vrijwilligers. Deze hebben zich in 2017 volledig
belangeloos ingezet en hebben op geen enkel moment een
onkostennota ingediend. Dit liet toe om dit eerste jaar met
voldoende werkingsmiddelen te kunnen afsluiten.
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Algemene vergadering

Raad van Bestuur

Dagelijks bestuur

werkgroep

werkgroep provinciale

werkgroep workshops/

communicatie

aanspreekpunten

olympiades

werkgroep

werkgroep praatcafé’s/

werkgroep

actua/politiek

informatievergadering

materialenbibliotheek
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Hoofdstuk 2

Activiteiten/
werkgroepen
Er zijn een aantal kernactiviteiten die elk jaar
terugkomen, naast tal van andere activiteiten, zoals
workshops, enz.
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Activiteiten
Eenmalige activiteiten
Lancering website op 21 maart 2018
Op 21 maart werd de website aan het grote publiek
getoond. De website wil een eerste informatiekanaal zijn waarbij
geïnteresseerden de regelgeving in klare duidelijke taal kunnen
raadplegen. Daarnaast beschikt deze ook over een kalender
waar de komende activiteiten aangekondigd worden. Voor leden
is er ook een ledengedeelte, waarop interne verslagen,
verzamelde educatieve sites, materialenbibliotheek kunnen
geraadpleegd worden. De website is ontwikkeld in eigen huis,
om zoveel mogelijk de kosten te drukken.
Jaarlijks terugkerende activiteiten
1. Informatievergaderingen
a. Informatievergadering voor geïnteresseerden op 19 april
2017 @ bibliotheek Permeke
i. Deze vergadering kwam er om geïnteresseerden te
informeren over wat huisonderwijs is en wat het kan zijn.

Er waren een aantal getuigenissen van zowel
huisonderwijsouders, als van een 12-jarige die kwam
getuigen hoe zij het huisonderwijs ervaart.
ii. Prijzen: Leden:4 euro Niet-leden: 10 euro
b. Informatievergadering voor starters op 28 juni 2017 @
bibliotheek Permeke
i. Deze vergadering kwam er voor starters die in september
willen starten met huisonderwijs. Er is informatie rond de
verschillende methodes die je in het huisonderwijs kan
terugvinden. Zowel onderwijsinspectie en AGODI waren
ook aanwezig om de regelgeving toe te lichten. Er was
extra hulp voorzien om de verklaring van huisonderwijs in
te vullen.
ii. Prijzen: Leden:4 euro Niet-leden: 10 euro
2. Nieuwsbrieven
a. Elk kwartaal komt een nieuwsbrief uit met interessante
artikels die huisonderwijsgerelateerd zijn. De nieuwsbrief
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bestaat uit verschillende rubrieken, zoals nieuws,

lidgeld inbegrepen. Niet-leden betalen een administratieve

miniredactie, talent in de kijker, homeschoolers around the

bijdrage van €5 voor één account, €8 indien beide accounts

world, ... Deze dienst is enkel toegankelijk voor leden van

gewenst zijn. Deze dienst staat open voor alle

het VHoV en is inbegrepen in het lidgeld.

huisonderwijzers.

3. Materialenbibliotheek
a. Op 15 september 2017 is de materialenbibliotheek
gelanceerd. Deze is in het leven geroepen om
huisonderwijzers de kans te geven om materiaal te lenen dat
te duur in aankoop zou zijn of omdat het maar een korte
periode in het leerproces gebruikt zou worden. Het gaat van
rekenmateriaal tot anatomische modellen, tot de typische
blauwe techniekpaneeltjes. Deze dienst is enkel toegankelijk
voor leden en er wordt een borg gevraagd. De borgstelling is
afhankelijk van het uit te lenen voorwerp.
4. Kweetet en Bingel
a. Bingel en Kweetet zijn twee online oefenplatformen die via
het VHoV beschikbaar worden gesteld aan de Vlaamse
huisonderwijzer met leerlingen in de lagere school. Via deze
platformen kan de leerstof extra ingeoefend worden.
Voorheen konden enkel scholen hierop intekenen.
Huisonderwijzers konden een individuele aanvraag doen,
maar dit was verre van een democratische prijs. Daarom dat
het opportuun was om deze diensten bij het VHoV te
voegen. Voor leden zit de kostprijs voor de accounts in het

5. Praatcafé’s
a. Oostende: 17 september 2017
Gent: 10 december 2017 @Vooruit Gent
b. Per kwartaal wordt een praatcafé georganiseerd, telkens in
een andere provincie. Zo zou het voor iedereen mogelijk
moeten zijn om hieraan te kunnen deelnemen. Hier is
iedereen welkom, van de huisonderwijzer die nog niet
gestart is tot de ervaren huisonderwijzer. Hier kan hulp
gevraagd worden voor alles wat huisonderwijsgerelateerd is.
Het is ook een plek om tips uit te wisselen en andere
huisonderwijzers uit jouw omgeving te leren kennen. Deze
dienst staat open voor alle huisonderwijzers.
6. Facebookgroep
a. De facebookgroep van het VHoV is een geheime groep en
kan dus niet door derden opgezocht worden. Deze dienst is
enkel toegankelijk voor leden. De leden zijn eﬀectief
huisonderwijzers met leerplichtige kinderen. Zij bewijzen dit
door de bevestiging huisonderwijs van AGODI op te sturen
Zo kunnen we de privacy op de facebookgroep zo goed
mogelijk bewaken.
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Werkgroepen
Werkgroepen:

gecommuniceerd worden met de leden via mail, facebook of
website.

Werkgroep communicatie:
Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de communicatie met
de overheidsinstanties, pers of geïnteresseerde organisaties die
meer informatie willen over huisonderwijs.

Werkgroep materialenbibliotheek:
Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de aankoop en het
uitlenen van de materialenbibliotheek. De materialen worden
opgeslagen op het adres van de maatschappelijke zetel en

Zij zijn ook verantwoordelijk voor het publiceren van de

kunnen per post worden verzonden of opgehaald. De werkgroep

nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is een digitaal magazine dat per

verbindt zich ertoe om het uitlenen vlot te laten verlopen en de

kwartaal wordt uitgegeven.

borgbetalingen nauw op te volgen. Zij evalueren jaarlijks of er

De vragen die via mail het VHoV bereiken met vragen omtrent
huisonderwijs wordt ook door deze werkgroep beantwoord.
De communicatie via sociale media, mail, website valt ook onder
deze groep.
Werkgroep actualiteit en opvolging politiek:

herstellingen noodzakelijk zijn en/of er nieuw materiaal dient
aangekocht te worden.
Werkgroep workshops en olympiades:
In 2017 zijn er geen workshops en olympiades georganiseerd. Dit
zijn wel geplande activiteiten voor het komende jaar. De
werkgroep heeft wel reeds de voorbereidingen voor 2018

Deze werkgroep volgt de actualiteit en de politiek betreﬀende

gestart.De werkgroep spreekt de juiste mensen aan en zoekt

onderwijs op de voet en brengt daar verslag van uit. Dit kan

locaties die centraal gelegen zijn en die gemakkelijk bereikbaar
zijn met het openbaar vervoer.
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Bingel/Kweetet: contacten werden gelegd tussen de

De activiteiten en doelstellingen die bij de start van de organisatie

verschillende uitgeverijen en er werd onderhandeld over een

vooropgesteld waren, zijn allen gerealiseerd in 2017.

democratische prijs. VHoV treedt op als ‘school’ bij beide
uitgeverijen. De werkgroep verzamelt de inschrijvingen en vraagt
accounts aan bij de desbetreﬀende uitgeverijen. Daarna sturen zij
via mail de wachtwoorden door naar de huisonderwijzers en
ondersteunen hen in het aanmaken van hun leerkrachtenaccount.
Werkgroep praatcafé’s en informatievergaderingen:
De werkgroep kondigt deze activiteiten aan via website of via de
facebookpagina van het VHoV en via de diverse
facebookgroepen. De werkgroep zoekt locaties die centraal
gelegen zijn en die gemakkelijk bereikbaar zijn met het openbaar
vervoer. Zij staan dus in voor de totale organisatie van deze
activiteiten.

Werkgroep provinciale aanspreekpunten:
Deze werkgroep coördineert vragen van startende
huisonderwijzers. Deze kunnen hun vragen stellen en kunnen
eventueel langsgaan bij een huisonderwijzer met ervaring. Deze
werkgroep moet nog verder uitgebouwd worden.
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Werking in
cijfers
1. Onze leden
2. Materialenbibliotheek
3. Jaarrekening 2017
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Werking in cijfers
Inschrijvingsgelden:
Lidgeld per kalenderjaar: 25 euro
Totaal lidgelden: 1665 euro

Aantal leden 2017:

Provinciale verdeling onder de leden
Aantal gezinnen: 61

Oost-Vlaanderen: 14

Antwerpen: 16

West-Vlaanderen: 7

Vlaams-Brabant: 9

Brussels Hoofdstedelijk
Gewest: 3

Limburg: 10

Buitenland: 1

Vanaf 21 maart 2017 (oprichting vzw) tot 31 december 2018:
Aantal gezinnen: 61
Aantal kinderen: 143
Aantal kinderen in huisonderwijs: 97
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We zien dat deze spreiding overeenkomt met de spreiding

huisonderwezen kinderen worden benoemd. Zij vallen onder

waarvan AGODI (Agentschap voor Onderwijsdiensten) in zijn

dezelfde groep als de wel schoollopende zussen en/of broers van

jaarrapport van spreekt. Antwerpen is de provincie met het

huisonderwezen kinderen.

hoogste aantal leerlingen in huisonderwijs. Dit zien we ook zo
terug bij onze ledenaantallen. Na Antwerpen is de tweede grootst
vertegenwoordigde groep Oost-Vlaanderen, net zoals te zien is in
de cijfers van AGODI. De spreiding is ongeveer gelijklopend met
de totale groep van huisonderwijzers.
Verdeling lagere school en secundair onderwijs van onze
leden:
Lager onderwijs huisonderwijs: 77
Secundair huisonderwijs: 17
Kleuter (niet-leerplichtig) of schoolgaande kinderen in hetzelfde
gezin: 17
De grootste groep van de huisonderwezen leden volgt les in het
lager onderwijs. Het secundair onderwijs is maar door een klein
percentage vertegenwoordigd bij onze leden. Een verklaring
hiervoor kan zijn dat huisonderwezen kinderen in het hoger
secundair onderwijs voornamelijk zelfstandig de leerstof tot zich
nemen en hier dus minder tot geen vraag is naar ondersteuning.
De kinderen die toch lid zijn en die secundair onderwijs volgen
bevinden zich voornamelijk in de eerste graad van het
middelbaar. Onder onze leden bevindt zich ook een groep met
kinderen die nog niet leerplichtig zijn en die dus nog niet als
14

Leden in vergelijking met het totale huisonderwijsaantal
Vlaanderen

Slechts 3% van de huisonderwezen kinderen in het secundair
onderwijs is lid van het VHoV. De totale groep van
huisonderwezen kinderen is in Vlaanderen de grootste.
17 % van de totale groep huisonderwezen kinderen in het lagere

17 kinderen van de totale groep van 616.

onderwijs is lid van het VHoV.
77 kinderen van de totale groep van 367.
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Gebruik materialenbibliotheek:

• anatomisch model - spin
• anatomisch model - torso

De materialenbib ging live op 17 september 2017. Sindsdien zijn
er een 32 ontleningen geweest. De meeste leden ontlenen 1 ding
per keer, maar er zijn ook mensen die er 3 per keer ontleenden.
De torso werd het meest ontleend: 5 keer. Op de tweede plaats
komen de Bee Bot en de blauwe paneeltjes die 3 keer uitgeleend

• anatomisch model - oor
• anatomisch model - oog
• anatomisch model - kikker

werden. De geometrische figuren komen op de derde plaats: 2

• georello tandwielen

keer ontleend.

• Krachten katrolsystemen

We hebben geen boetes moeten aanrekenen. Iedereen bracht

• Rekenschijfjes

binnen de maand de spullen terug. Niets is beschadigd. Alhoewel
er een lichtsensor op de blauwe paneeltjes wat minder goed
werkt. De meeste bibliotheekgebruikers kwamen de spullen bij
Katrien of Liesje ophalen. Enkel 1 persoon maakte gebruik van de
post om spullen te ontlenen.
In volle eigendom van het VHoV:
• skelet
• meetwiel met teller

• Driezijdige meetlat
• Lenzen en prisma's
Deze uitgaven voor de aankoop van bovenstaande materialen
bedroeg 588,73 euro.
Daarnaast zijn ook een aantal materialen van de
materialenbibliotheek door andere huisonderwijzers in bruikleen
gesteld. Deze kunnen dus ook uitgeleend worden aan dezelfde
voorwaarden.

• geometrische figuren
Er wordt geëvalueerd door middel van de uitleningen wat bij een
• eurogeld
• dobbelstenenset

volgende aankoop interessant kan zijn voor de huisonderwijzers.
Dit werd vòòr de opstart van de materialenbibliotheek ook
bevraagd aan huisonderwijzers (zowel leden als niet-leden) wat zij
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wensten terug te vinden hierin. Dit werd bevraagd door een poll
op de eigen facebookgroep, de algemene facebookpagina van
het VHoV en diverse huisonderwijsfora.
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Werking in cijfers
Jaarrekening 2017
Begin boekhoudkundig jaar: 12/03/2017
Einde boekhoudkundig jaar: 23/12/2017
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Bronnen:
AGODI. (2017). Rapport huisonderwijs 2015-2016 en 2016-2017 Geraadpleegd van
http://www.agodi.be/sites/default/files/atoms/files/AGODI_Huisonderwijs_Jaarrapport_2015-2016_2016-2017.pdf

19

