
Sociocratische Leeromgeving 

LOS Deurne 

Wij bieden een leeromgeving  

voor hart en ziel  

om vanuit ruimte en rechtvaardigheid  

zelf te leren. 

 

Initiatiefnemers:  

Mariken Althuizen, Hilde Bouten, Inger Kniepstra, Anja Lucas, Marieke van Vuure 

Bestuur Stichting Sociocratische Leer Omgeving Deurne:  

Robert Philippi, Paul Kniepstra, Anja Lucas, Jan Heesakkers 



Een alternatief voor regulier onderwijs 

LOS Deurne is nadrukkelijk een leeromgeving voor alle kinderen, maar biedt voor Deurne en 
omgeving tevens een passend alternatief als leeromgeving om uitval uit het reguliere onderwijs te 
voorkomen. Dit voorkomt het (onherstelbaar) beschadigen van kinderen en de aanzienlijke kosten 
voor de publieke sector om deze kinderen op te vangen. LOS Deurne kan van toegevoegde 
waarde zijn voor het bieden van passend onderwijs. 

De initiatiefnemers van LOS Deurne zijn ouders met kinderen die niet pasten in het reguliere 
onderwijssysteem. Een groot deel van de kinderen van deze ouders heeft reeds onderwijs gehad 
op een hoogbegaafdheidsschool (ic. De Heiakker te Deurne en Extralent te Venlo). Bij met name 
het doorstromen naar middelbaar onderwijs bleken de kinderen al snel weer vast te lopen; er was 
binnen het reguliere onderwijs geen passende plek. Uitval en emotionele schade voor de kinderen 
zouden het gevolg zijn. Democratisch onderwijs (in Eindhoven bij DOE040) bleek voor deze 
kinderen (en vele anderen) de redding. De initiatiefnemers zijn in Deurne een democratische 
school gestart om ook in de (groeiende) vraag in deze regio te kunnen voorzien. 

Democratisch onderwijs 

LOS Deurne is nadrukkelijk een school en geen dagbesteding (zoals bijvoorbeeld Spirare te 
Venlo). Het is een leeromgeving voor leerlingen van 4 t/m 21 jaar van alle niveaus. Vanuit onze 
visie willen we elkaar ontmoeten en maken we samen, leerlingen én begeleiders, afspraken over 
alles wat er in en rond de leeromgeving van LOS gebeurt. Omdat leerlingen inspraak hebben in 
wat en hoe zij leren, is LOS een zogenaamde democratische school. 

Anno 2016 zijn er op 16 plaatsen in Nederland scholen die onder de koepelterm ‘democratische 
onderwijs’ opereren  en worden er op vele plekken nieuwe initiatieven ontplooid. Deze 1

democratische scholen bieden een alternatief voor het huidige onderwijssysteem . Er is een grote 2

behoefte aan dit alternatief omdat het wezenlijk anders is van opzet; steeds meer ouders gaan 
bewust op zoek naar een passender vorm van onderwijs voor hun kinderen. Democratische 
scholen vervullen veelal een regionale behoefte en bieden een extra keuze naast al bestaande 
basis- en voortgezet onderwijsscholen. Vanuit ‘Den Haag’ worden dit soort initiatieven met 
belangstelling gevolgd. Het Ministerie van OCW is concreet bezig met een wetsvoorstel “Meer 
Ruimte voor Nieuwe Scholen”. Het ziet ernaar uit dat in het voorjaar de Tweede Kamer een 
beslissing neemt. Het doel van het wetsvoorstel is een bestendig, kwalitatief goed en gevarieerd 
onderwijsaanbod in de regio, dat aansluit bij de concrete wensen van leerlingen en ouders met als 
doel een gevarieerder aanbod en beter aansluiting op de huidige maatschappelijke verhoudingen. 

Democratisch onderwijs is niet specifiek Nederlands en niet nieuw. Het is een wereldwijde 
beweging , en de term ‘democratisch onderwijs’ is een koepelterm waarmee aangegeven wordt 3

dat de kinderen inspraak hebben in de school. De oudste democratische school die nog steeds 
bestaat is Summerhill, gevestigd in Suffolk (Engeland), maar opgericht in Duitsland in 1921. Elke 
democratische school is verschillend, omdat de school wordt gevormd vanuit de interesses en 
talenten van de kinderen en volwassenen die op dat moment de school bevolken.  

Democratische scholen zijn momenteel (nog) particuliere scholen. Ze staan net zoals het reguliere 
onderwijs onder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs (B3-kader) . LOS zal worden bezocht 4

en beoordeeld door zowel de inspectie voor primair onderwijs (PO) als voor voortgezet onderwijs 
(VO).  

 http://www.democratischescholen.nl1

 Peter Hartkamp schreef recent het boek ‘Het gedwongen onderwijs voorbij’, waarin hij een lans breekt voor 2

onderwijsalternatieven, uitgaande van de Rechten van het Kind, en dit ook (wetenschappelijk) onderbouwt. 
Ook ‘Education For Democratic Citizenship’ passeert de revue.

 https://nl.wikipedia.org/wiki/Democratisch_onderwijs3

 https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/particulier-onderwijs/inhoud/soorten-particulier-4

onderwijs/b3-scholen
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Sociocratische kringorganisatie 

Democratie wordt bij LOS Deurne vormgegeven via sociocratische kringorganisatie. Sociocratie is 
een wijze van democratie waarbij niet ‘de meeste stemmen gelden’, maar ‘alle stemmen gelden’. 
Er wordt geluisterd naar en rekening gehouden met ieders mening, waardoor besluiten gedragen 
worden door de hele groep. Deze sociocratische werkwijze resulteert in een sterk gevoel van 
veiligheid en verbondenheid, belangrijke voorwaarden voor een onbelemmerde groei en 
ontwikkeling.  

De LOS-kring is het hart van de leeromgeving. Deze vormt de dagelijkse leiding en is 
verantwoordelijk voor het maken van afspraken die gelden voor de gehele groep. De LOS-kring 
bestaat uit alle leerlingen en alle begeleiders van de school alsmede een vertegenwoordiger 
namens de ouderkring. Deelnemers schuiven aan en beslissen mee bij die moties waar zij zich 
intrinsiek betrokken bij voelen. 

In de sociocratische kringen leren we onszelf en anderen kennen en begrijpen, waardoor we 
gezamenlijk zaken voor elkaar kunnen krijgen. Tijdens het sociocratische proces gaat het niet om 
het doordrukken van de mening van een eenling; het gaat om een gezamenlijke zorg voor een 
veilige en prettige leeromgeving. Deze manier van samen werken aan een fijne leeromgeving is 
ook een belangrijke stap naar verantwoordelijk burgerschap. 

Natuurlijk Leren 

We leren wat we willen leren en wat we nodig hebben volgens de wijze van Natuurlijk Leren, door 
ervaren. Alle ervaringen die we opdoen zijn leermomenten. We leren op LOS Deurne om 
zelfstandig, zelfsturend, zelf-oplossend vanuit eigen kracht en intrinsieke motivatie ons leerproces 
en ons leven vorm te geven. 

LOS Deurne kent geen klassen, geen lesrooster, geen huiswerk en geen toetsen. Er is wel een 
inspirerend aanbod. We werken, ontdekken, spelen en leren niet in klaslokalen, maar in 
functionele ruimtes, individueel of met elkaar. Denk hierbij aan een werkplaats, keuken, atelier 
(voor tekenen, schilderen, naaien, fotografie, knutselen), podium (muziek, drama, dans), sport- & 
spelruimte, laboratorium, tuin, studieruimte, bibliotheek en een spelletjesruimte. 

De leeftijdsmix op LOS Deurne biedt veel mogelijkheden om te leren van en met elkaar. De vrijheid 
voor iedere leerling om op een natuurlijke manier te kunnen leren zit ’m voor een groot deel in het 
maken van gezamenlijke afspraken: ieders vrijheid houdt op waar de grens van een ander begint. 

Begeleiding 

Bij LOS Deurne werken we met intensieve begeleiding: tenminste 1 begeleider per 10 leerlingen. 
De begeleiders hebben onderwijsbevoegdheid en/of ondernemerservaring. Zij kunnen specialisten 
en/of generalisten zijn. De generalisten zijn tenminste twee dagen per week aanwezig. Zij 
faciliteren en helpen de leerlingen indien nodig bij allerlei activiteiten. Zij bieden een ‘thuis’, een 
luisterend oor, coachende ondersteuning en zijn aanspreekpunten voor ouders. Specialisten 
bieden hun vakkennis aan aan leerlingen die daar expliciet om vragen. Dit kan in de vorm van 
projecten of lessen zijn. 

De voornaamste taak van alle begeleiders is om samen met de leerlingen zorg te dragen voor een 
fysiek en emotioneel veilige en inspirerende omgeving. Daarnaast gaan zij samen met de 
leerlingen op zoek naar antwoorden op de vragen die ontstaan, geven liefdevolle ondersteuning en 
volgen de individuele leerprocessen van de leerlingen. Zij ondersteunen zo nodig bij het zoeken 
naar externe deskundigheid. LOS Deurne staat middenin de maatschappij. Wij leren van anderen 
door mensen/organisaties op te zoeken of bij LOS Deurne uit te nodigen.  

Op LOS Deurne willen we elkaar (leren) kennen, herkennen en erkennen. Er is ruimte en tijd voor 
ieders persoonlijke proces. We vergelijken leerlingen niet onderling met elkaar; een ieder is uniek. 
We zijn er voor elkaar en laten elkaar zijn. 



Bekostiging 

De inkomsten worden (vooralsnog) opgebracht door de ouders van de leerlingen. De ouders 
betalen per maand € 300 per kind; voor het tweede en volgende kinderen uit hetzelfde gezin € 200 
per kind. Aanvullend wordt gezocht naar sponsoring en fondsen om dit initiatief te ondersteunen. 

De vaste lasten voor huur, energie, water, verzekeringen, belastingen etc. drukken tijdens de 
eerste jaren van opbouw zwaar op de begroting. De overige kosten die vanuit de inkomsten 
moeten worden gedekt worden zo laag mogelijk gehouden. Dit komt vooral tot uiting in het lage 
uurtarief dat LOS Deurne kan bieden voor de begeleiders. Begeleiders zullen hun vergoeding als 
zelfstandige aan LOS Deurne declareren. Naarmate er meer financiële ruimte zal zijn, zullen deze 
vergoedingen kunnen groeien. Voor een duurzame en bestendige toekomst moet er naar worden 
gestreefd een meer marktconforme vergoeding te kunnen bieden. 

Per 1 januari 2017 starten elf kinderen die reeds bekend zijn met deze vorm van onderwijs (bij 
DOE040 in Eindhoven). Er wordt gestreefd naar een aantal van 80 kinderen. Voor de stabiliteit van 
de leeromgeving is het nodig dat de groei gefaseerd plaatsvindt.  


