
Recht op  
onderwijs  
voor alle  

jongeren!

Elk kind heeft recht op welzijn en een duurzaam toekomst-
perspectief. Het is onze maatschappelijke plicht om over 
deze universele rechten te waken en naar oplossingen 
te zoeken voor de problemen waarmee tienduizenden 
kinderen en jongeren worstelen.

Het fonds Ivens-Boons wil haar steentje bijdragen door 
projecten te steunen die aan deze problematiek een  
antwoord bieden. Met wat goede wil en een gezonde 
dosis sociale verantwoordelijkheidszin kunnen we er  
samen verandering inbrengen en bijdragen tot het  
welzijn van ons allen. Ook chronisch of langdurig zieke 

kinderen lopen gevaar. 

Iedere school wordt geconfronteerd met leerlingen die 
tijdelijk niet naar school kunnen komen omdat ze ziek 
zijn. De oorzaken zijn erg uiteenlopend: een griepje, een 
levensbedreigende ziekte, een ongeval, een chronische 
aandoening, psychosomatische klachten,...

De wetgever zegt dat leerlingen uit het lager en het  
secundair onderwijs recht hebben op tijdelijk onderricht 
aan huis na 21 kalenderdagen van afwezigheid.  
Ondanks het feit dat er voldoende middelen zijn leert de 
praktijk ons dat slechts een beperkt aantal kinderen wordt 
bereikt.

Sommige zieke kinderen hebben het geluk om met behulp 
van een computer en webcam de lessen uit de eigen klas 
te volgen. Andere gezinnen hebben dan weer het geluk 
om geholpen te worden door één van de talloze  
vrijwilligers die in heel Vlaanderen op pad zijn om  
langdurig of chronisch zieke kinderen ondersteunend 
onderwijs aan te bieden. Er zijn echter nog veel te veel 
kinderen die niet opgevangen worden en dus eigenlijk 
aan hun lot worden overgelaten.

Wens je een bijdrage te leveren  
tot het fonds Ivens-Boons? 
Giften kunnen uitsluitend gestort worden op het rekening- 
nummer 000–0000004–04 van de Koning Boudewijn-
stichting, Brederostraat 21, te 1000 Brussel met vermelding 
“R11880.000 Fonds Ivens-Boons”. Giften aan de Stichting 
zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 30,- Euro (art. 104 WIB).

Wenst u meer informatie:
Neem dan contact op met Willy Ivens. 
Tel: 0475 41 25 36 
ivens.willy@hotmail.com www.kbs-frb.be



Hebben niet ál onze 
kinderen recht op  
een toekomst? 

Wist je dat 20% van de Vlaamse kinderen met een 
ernstige leerachterstand kampt? Dat is niet niks. Zeker niet 
als je weet dat deze kinderen hun beste kansen op een 
behoorlijke toekomst mislopen.

Voor heel wat jongeren is het nu al te laat om hen betere 
perspectieven te bieden. 

Overtuigd van het feit dat we daarin samen verandering 
kunnen brengen, besloten Willy Ivens en Myriam Boons 
om een fonds op te richten. Een fonds dat op uiteen-
lopende wijzen steun verleent aan kwetsbare jongeren en 
langdurig zieke kinderen met leerachterstand.

Meer concreet zal het gaan om de ondersteuning van:

• initiatieven met multiplicatoreffect waarbij netwerken 
vernieuwende processen uitbouwen om deze  
problematiek aan te pakken.

• bestaande projecten die zich wensen aan te sluiten  
bij nieuwe initiatieven en daarbij toch hun 
eigenheid kunnen bewaren.

• nieuwe projecten die de leerachterstand 
bij jongeren aanpakken of daarover 
sensibiliseren.

De eerste projecten van het fonds zullen opgestart worden 
in het arrondissement Mechelen. Van zodra de middelen 
dit toestaan komen er ook projecten in de andere regio’s 
van Vlaanderen.

Van leerachterstand naar  
kansarm gezin en omgekeerd... 

Statistieken tonen aan dat 20% van de kinderen in  
Vlaanderen - tengevolge van sociaal emotionele  
problemen, gedragsproblemen of specifieke psychische 
problemen - op de een of andere manier met leerachter-
stand kampen.

Sociaal emotionele problemen zoals faalangst, een laag 
zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld, verdriet, isolement, 
pesten,... liggen aan de basis van deze leerachterstand.
Dit geeft aanleiding tot veel afwezigheden in de school 
en problematische situaties die resulteren in een onge-
kwalificeerde uitstroom van jongeren uit het onderwijs.

Het is vooral zorgwekkend om te zien dat het aantal  
jongeren met leerachterstand het hoogste percentage  
kent in kansarme gezinnen. Een vicieuze cirkel dus,  
die absoluut doorbroken moet worden.

Het fonds Ivens-Boons wil vooral initiatieven steunen  
die een concrete bijdrage verlenen aan de ontwikke- 
lingskansen van jongeren. Projecten waarbij een  
duurzame ontwikkeling van zelfredzaamheid,  

zelfvertrouwen en zelfstandigheid  
centraal staan.


