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De transitie jeugdzorg en passend onderwijs zorgen in Nederland voor een hoop
beweging. Een mooi moment om terug te blikken op de historie van jeugdhulp en
speciaal onderwijs in Nederland. Want in beweging zijn we al jaren. Altra, organisatie
voor jeugdhulp en speciaal onderwijs in Amsterdam en omstreken, heeft daarom een
digitale canon gemaakt. Als bezoeker word je meegenomen langs belangrijke
gebeurtenissen in de geschiedenis. Te zien is hoe Altra al 130 jaar hulp biedt aan
kinderen en hun ouders, aan jonge moeders en hun baby's, aan leerlingen en scholen.

De grondleggers van Altra hebben zich vanuit een diep gevoel van rechtvaardigheid
ingezet voor de toekomst van ieder kind. Stuk voor stuk enorm krachtige vrouwen die op
de barricade durfde te staan en verschil hebben gemaakt.
•

Zo richtte Annette Versluys Poelman het eerste opvanghuis op waar ongehuwd
moederschap niet als zondig werd gezien. Ongehuwde moeders moesten gesteund
worden vond zij, niet moreel veroordeeld.

•

Zo geloofde Elisabeth Boddaert niet in repressieve maatregelen zoals
tuchtscholen, maar zette in op warme, preventieve begeleiding om naar
criminaliteit afglijdende kinderen te helpen. Het kwade overwinnen door het
goede. Met de oprichting van het eerste Boddaerthuis in Amsterdam (1903) het
fundament gelegd voor Altra’s latere daghulp en ambulante hulp.

•

Zo streed Wilhelmina Bladergroen voor kinderen die vastliepen op school. In 1941
begon zij in haar eigen appartement een klasje met enkele kinderen die les
kregen van een onderwijzeres en die door haar werden begeleid bij hun
leermoeilijkheden. Hiermee was ze de wegbereider van het LOM-onderwijs in
Nederland.

Wist je dat?
•

Medio de jaren vijftig werd het ondenkbaar om als ongehuwde moeder het kind te
houden. Niemand wilde een vrouw die een kind had of een kind had gehad.
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Afstand doen werd de standaard.
•

Vanaf 1901 verplichtte de leerplichtwet kinderen van 6 tot 12 jaar tot het volgen
van onderwijs. Speciaal onderwijs bestond nog niet.

•

Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog stagneerde de ontwikkeling van
het speciaal onderwijs.

•

In de jaren zeventig/tachtig ontstond een groep vrouwen die bewust niet
trouwden en hun kinderen alleen opvoedden: de BOM-moeders

•

In 2003 werd in Amsterdam, samen met het academisch centrum voor kinder- en
jeugdpsychiatrie de Bascule, gestart met onderwijs en zorg voor 14 leerlingen met
een stoornis in het autistisch spectrum op HAVO/VWO niveau.

Het is mooi om te zien dat de verbinding tussen kind-ouders-school en focus op
veiligheid in het vroege verleden al als belangrijk werd gezien. Daar bouwen we nog
steeds op door. Met iedereen die werkt in de jeugdhulp en het speciaal onderwijs blijven
we ons inzetten om geschiedenis te schrijven die er toe doet.

Noot voor de redactie
•

Altra biedt speciaal onderwijs en jeugd & opvoedhulp in Amsterdam en
omstreken. Hulp zowel thuis, op school als in de buurt; daar waar het nodig is en
het beste werkt. Oplossingen zoeken we altijd samen met kinderen, ouders en
school. We kijken daarbij hoe we de eigen kracht kunnen vergroten. Zodat
iedereen de toekomst weer vol vertrouwen tegemoet kan.

•

De geschiedenis van Altra hangt nauw samen met de geschiedenis van Nederland.
Beide worden beschreven in de Canon en ondersteund door historisch
beeldmateriaal en verdiepende artikelen.

•

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Feija Doornenbal (communicatie
adviseur Altra), f.doornenbal@altra.nl of 06-10523576.
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