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Intensivering van onze aanpak in het primair onderwijs 
Overzicht van onze aanvullende afspraken  

 

Doelgroep 

 We hanteren de landelijke definitie van ‘thuiszitter’. We spreken van een thuiszitter als het gaat om 

een leer- of kwalificatieplichtige jongere die staat ingeschreven op een school en langer dan vier 

weken ongeoorloofd verzuimt (langdurig relatief verzuim) of die niet ingeschreven staat op een 

school (absoluut verzuim).  

 Ook werken betrokken partijen, waar nodig, samen bij:  

− Aanvragen voor c.q. kinderen met een vrijstelling op grond van artikel 5 onder a;  

− Aanvragen voor c.q. kinderen met een vrijstelling op grond van artikel 5 onder b;  

− Vierjarige kinderen die niet op een school ingeschreven staan;  

− (Ziekte)verzuim dat niet binnen de definitie van ‘thuiszitter’ valt, maar dat wel zorgwekkend is; 

− Schorsing of verwijdering als een school(bestuur) daarom vraagt. 

 

Doelstelling  

 Wij verbinden ons aan de landelijke ambitie dat in 2020 geen enkel kind of jongere langer dan drie 

maanden thuiszit zonder een passend aanbod van onderwijs en/of zorg.  

 Daarnaast hebben betrokken partijen de ambitie om het aantal kinderen met vrijstelling op grond 

van artikel 5 onder a terug te brengen tot het aantal kinderen waarvoor werkelijk geen passende 

onderwijsplek beschikbaar is.   

 

Preventie van verzuim  

 De school voert bij twijfels of zorgen over het (ziekte)verzuim altijd eerst een gesprek met ouders en 

het kind.   

 De school betrekt bij twijfels of zorgen over het (ziekte)verzuim altijd een kernpartner.  

− Afhankelijk van de situatie en ondersteuningsvraag kan dat zijn: de jeugdarts, de 

onderwijscoach/orthopedagoog van het SWV en/of de gezinscoach vanuit het CJG/sociaal 

wijkteam.   

− De school informeert en betrekt altijd tijdig de leerplichtambtenaar.  

− Als het nodig is, volgt een bespreking in het ondersteuningsteam.  

 De school betrekt bij (dreigende) schorsing of verwijdering altijd de orthopedagoog van het SWV en 

informeert het schoolbestuur.  

 Betrokken partijen gaan samen bekijken of de M@ZL-methode ook in het PO ingezet kan worden 

voor de aanpak van ziekteverzuim.   

 

Registreren en melden van verzuim  

 De school blijft ook na een melding van verzuim, samen met ouders en betrokken partijen, werken 

aan herstel van de schoolgang.  

 Een onderdeel van de samenwerking tussen betrokken partijen is gegevensuitwisseling.  Betrokken 

partijen waarborgen de privacy van kinderen, maar zorgen er tevens voor dat zij slagvaardig kunnen 

handelen. 

 

Route naar een passende plek  

 Betrokken partijen zetten zich gezamenlijk in om vanaf dag 1 te sturen op een oplossing. Zij maken 

daarvoor ruimte in hun agenda’s.  

 Betrokken partijen zorgen ervoor dat een passend aanbod van onderwijs en zorg snel en effectief 

beschikbaar is.  
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 Er is geen kind dat niet naar school kan omdat er geen passende onderwijsplek is.  

 Gemeenten kopen voldoende jeugdhulp in. Als een instelling geen plaats heeft, dan is het de taak van 

gemeenten om, vanuit hun regierol, zo snel mogelijk een passend alternatief of overbruggingshulp 

aan te bieden.   

 Gemeenten nemen het verzoek van het SWV, voor het benoemen van concrete termijnen voor de 

verschillende processtappen (van aanvraag beschikking tot start uitvoering diagnostiek/behandeling 

door aanbieder), mee bij de inkoop van de jeugdhulp.   

 

Doorzettingskracht  

 Ouders en school(bestuur) zijn en blijven primair verantwoordelijk voor onderwijs aan het kind, maar 

zij staan er niet alleen voor. Betrokken partijen zorgen voor een bestuurlijke interventie bij zeer 

ingewikkelde en/of vastgelopen casuïstiek.   

 Concreet komen de (eind)verantwoordelijken, of gemandateerd vertegenwoordigers, van de 

betrokken partijen bijeen voor een actietafel-overleg.  Zij hebben de opdracht om binnen 10 

werkdagen tot een passende oplossing te komen waaraan alle betrokkenen zich committeren.  

 De (reeds of nieuw) aangestelde casusregisseur bewaakt de voortgang van de gemaakte afspraken.  

 Na elke bestuurlijke interventie vindt met betrokkenen een evaluatie op casus- en procesniveau 

plaats. Met als doel van de casuïstiek te leren.  Op basis van opgedane ervaringen stellen we de 

gemaakte afspraken waar nodig bij.  

 

Terugdringen van vrijstellingen op grond van artikel 5 onder a Leerplichtwet  

 Bij elke aanvraag voor vrijstelling op grond van artikel 5 onder a betrekt de leerplichtambtenaar de 

orthopedagoog van het SWV IJssel | Berkel. De orthopedagoog kijkt mee of het (gedeeltelijk) volgen 

van onderwijs wellicht toch mogelijk is. Een orthopedagoog kan een advies c.q. uitspraak doen over 

de (on)mogelijkheden van het onderwijs in het bieden van een passende onderwijsplek. Betrokken 

partijen werken de wijze waarop het SWV wordt betrokken nader uit.   

 Bij elke afgegeven vrijstelling op grond van artikel 5 onder a leggen betrokken partijen 

vervolgafspraken vast (met uitzondering van de kinderen die voor de gehele leerplichtige periode een 

vrijstelling hebben gekregen).  

 Gemeenten bespreken bovenstaande afspraken met de onafhankelijk deskundigen.  
 

Professionalisering  

 Gemeenten en SWV organiseren samen gerichte bijeenkomsten voor scholen en betrokken partijen 

over het voorkomen van (langdurig) verzuim. Het versterken van de samenwerking staat daarin 

centraal. SWV en gemeenten bekijken samen welke gerichte bijeenkomsten (per gemeente) nodig 

zijn 

 Het SWV biedt scholen de mogelijkheid om een thuiszitterscasus, samen met betrokken partners, te 

reconstrueren. Op deze manier ondersteunen we scholen en betrokken partijen in het versterken van 

de preventieve aanpak.   

 Schoolbesturen committeren zich aan de deelname van scholen aan de hierboven genoemde 

bijeenkomsten.   

 

Evalueren van onze aanpak  

 Leerplicht en SWV monitoren in elk geval tweemaandelijks de volgende gegevens:  

- Absoluut verzuimers 

- Langdurig relatief verzuimers  

- Kinderen met vrijstelling op grond van artikel 5 onder a;  

- Kinderen met vrijstelling op grond van artikel 5 onder b;  

 We bespreken de resultaten van onze aanpak jaarlijks in het OOGO van SWV en gemeenten.  
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Vooraf  

 

1.1. Inleiding 

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Dit is verankerd in de Leerplichtwet en het Verdrag op de Rechten van het 

kind.  Helaas zijn er nog steeds kinderen die, om verschillende redenen, niet naar school gaan. De inzet van 

passend onderwijs is om het aantal thuiszittende kinderen terug te brengen. Met het landelijke 

Thuiszitterspact, dat is ondertekend op 13 juni 2016, verbinden de betrokken ministeries, sectorraden en de 

VNG zich aan de ambitie dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder passend aanbod 

van onderwijs en/of zorg. Ook het samenwerkingsverband IJssel | Berkel en de gemeenten Berkelland, 

Brummen, Bronckhorst, Lochem, Voorst en Zutphen willen (langdurig) thuiszitten van kinderen voorkomen. En 

het liefst nog eerder dan 2020. Voorliggende beleidsnotitie beschrijft hoe we dit streven waarmaken. Het geeft 

een beschrijving van onze gezamenlijke inzet en hoe we deze, waar nodig, een extra impuls willen geven.  

 

1.2. Begrippen 

In deze notitie wordt verstaan onder:  

 Basisondersteuning: het ondersteuningsniveau dat van alle scholen binnen het 

samenwerkingsverband IJssel Berkel wordt verwacht.   

 Extra ondersteuning: kinderen voor wie de basisondersteuning niet voldoende is, komen in 

aanmerking voor extra ondersteuning. Deze extra ondersteuning wordt geboden in de vorm van een 

arrangement: een onderwijsarrangement, een jeugdhulparrangement of een combinatie hiervan.  

 Zware ondersteuning: dit betreft een lesplaats in het speciaal (basis)onderwijs.  

 Thuiszitter: verzamelterm voor de volgende categorie thuiszitters:  

− Absoluut verzuimer: leer- of kwalificatieplichtige jongere1 die niet op een school staat 

ingeschreven en ook niet over een vrijstelling beschikt2.  

− Langdurig relatief verzuimer: leer- of kwalificatieplichtige jongere die wel op een school 

ingeschreven staat, maar langer dan vier weken ongeoorloofd afwezig is en niet over een 

vrijstelling beschikt. 

 Regio: het gebied van het samenwerkingsverband passend onderwijs IJssel | Berkel (PO2501). Het 

gebied strekt uit over de gemeenten Berkelland, Brummen, Lochem, Voorst, Zutphen en een deel van 

Bronckhorst (de kernen Vorden, Wichmond en Kranenburg).  

 
  

                                                        
1 Kinderen zijn vanaf hun vijfde jaar tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 jaar worden leerplichtig. 
Daarna zijn ze kwalificatieplichtig tot hun 18e, of tot ze een startkwalificatie hebben behaald.  
2 Absoluut verzuimers: deze kinderen tellen mee vanaf de eerste dag dat zij niet ingeschreven staan, behalve 
als er sprake is van een administratieve onvolkomenheid. Dit is bijvoorbeeld in situaties waar de in- en 
uitschrijving van kinderen niet op elkaar aansluiten (Ingrado, 26 september 2016).  
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1.3. Totstandkoming  

Voorliggende beleidsnotitie is opgesteld door een gezamenlijke ‘voorbereidingsgroep’ van gemeenten en 

samenwerkingsverband. In de voorbereidingsgroep zitten leerplichtambtenaren, een orthopedagoog (vanuit 

SWV) en beleidsmedewerkers vanuit gemeenten en SWV. Voor de uitwerking van de beleidsnotitie zijn de 

volgende stappen doorlopen:  

 

Stap  Datum  

Bespreking met leerplichtambtenaren en orthopedagogen (vanuit SWV)  28 september 2016 en  

29 november 2016 

Bespreking met ambtelijke werkgroep SWV en gemeenten 7 november 2016,  

30 januari 2017 en 26 juni 2017 

Bespreking tijdens bestuurlijk overleg met gemeenten   1 december 2016 

Bespreking met beleidsadviesgroep directeuren en IB’ers  18 januari 2017 

Bespreking tijdens rondetafelgesprek gemeenten en SWV  27 september 2017 

Bespreking met bestuur SWV IJssel | Berkel  15 januari 2018 

Bespreking gemeenten (intern) Januari 2018 

Op overeenstemming gericht overleg (OOGO) tussen gemeenten en het 

SWV.  

14 maart 2018 

Goedkeuring door Algemene Ledenvergadering SWV 26 maart 2018 

 

 

Publieksversie 

Voorliggende beleidsnotitie is primair opgesteld voor bestuurders en ambtenaren t.b.v. het ‘op 

overeenstemming gericht overleg’ tussen gemeenten en het SWV IJssel | Berkel. Na vaststelling van de 

beleidsnotitie stellen we een publieksversie op: een compacte versie dat alle betrokkenen daadwerkelijk 

verder helpt in het bieden van een passend aanbod voor ieder kind in de regio.  
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2. Inleiding  

 

2.1. Huidige situatie    

Het samenwerkingsverband IJssel | Berkel monitort, in samenwerking met gemeenten, het aantal thuiszittende 

kinderen in de regio. De beschikbare informatie is weergegeven in grafiek 1 en 2.   

 

 Op peildatum 18 oktober 2017 zitten in de regio IJssel |Berkel 6 kinderen thuis, waarvan 3 kinderen 

langer dan 3 maanden. Voor deze kinderen is een maatwerktraject in gang gezet en/of vindt er nog 

overleg plaats met betrokken partijen over de te doorlopen stappen. Eerder zijn al 21 casussen 

afgesloten: deze kinderen gaan weer naar school. Daarnaast zijn 9 casussen afgesloten/ overgedragen 

vanwege het bereiken van de VO-leeftijd of verhuizing.  

 Kinderen die om psychische of lichamelijke redenen geen onderwijs kunnen volgen, komen op grond 

van artikel 5 onder a van de Leerplichtwet in aanmerking voor een vrijstelling. In de regio IJssel | 

Berkel beschikken 16 kinderen over deze vrijstelling (peildatum 18 oktober 2017). Voor 6 kinderen is 

deze vrijstelling afgegeven voor de gehele duur van de leerplichtige leeftijd. Zeven kinderen hebben 

de overstap naar het onderwijs kunnen maken.  

 

Thuiszitten vormt een bedreiging voor de ontwikkeling kinderen. Iedere thuiszitter is er één te veel. Vanuit dit 

urgentiebesef willen we onze samenwerking in de regio IJssel | Berkel intensiveren. De inzet van betrokken 

partijen is om het aantal thuiszittende kinderen verder terug te dringen.  
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Berkelland Bronckhorst Brummen Lochem Voorst Zutphen Anders Totaal

Grafiek 1. Aantal thuiszitters in de periode november 2015 t/m oktober 2017 

Openstaande casussen op peildatum 18 oktober 2017

Afgesloten casussen: kind gaat (weer) naar school

Afgesloten/overgedragen casussen: kind  valt buiten SWV IJssel | Berkel door VO-leeftijd of verhuizing

2 1 2
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Berkelland Bronckhorst Brummen Lochem Voorst Zutphen Totaal

Grafiek 2. Aantal kinderen met vrijstelling op grond van artikel 5 onder a in de 
periode november 2015 t/m oktober 2017. 

Lopende vrijstellingen op peildatum 18 oktober 2017

Afgesloten casussen: kind had vrijstelling en gaat (weer) naar school

Afgesloten casussen: kind  valt buiten SWV IJssel | Berkel door VO-leeftijd of verhuizing
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2.2. Oorzaak van thuiszitten  

De reden dat kinderen geen onderwijs volgen, is divers. De Kinderombudsman maakt in de rapportage ‘Werkt 

passend onderwijs?’ (8 september 2015) de volgende onderverdeling:  

 Het kind is (tijdelijk) ziek (psychisch en/of somatisch) of heeft een fysieke of verstandelijke beperking.  

 De school is handelingsverlegen (vaak in verband met gedragsproblemen van het kind).  

 De ouders willen wel dat het kind naar school gaat maar doen dat (tijdelijk) niet in verband met 

omstandigheden op school (vaak in verband met de sociale veiligheid op school of geen passend 

onderwijsaanbod).  

 De ouders kiezen er bewust voor om hun kind niet naar school te laten gaan (hetzij uit 

levensovertuiging/religieuze overtuiging, hetzij om andere redenen).  

 Kinderen zijn vrijgesteld van leerplicht (zie kader).  

 

Niet in al deze situaties is er sprake van een ‘thuiszitter’. In bijlage 1 lichten we het begrip thuiszitter nader toe.  

 

Onze afspraak 

1. We hanteren de landelijke definitie van ‘thuiszitter’. We spreken van een thuiszitter als het gaat om een 

leer- of kwalificatieplichtige jongere die staat ingeschreven op een school en langer dan vier weken 

ongeoorloofd verzuimt (langdurig relatief verzuim) of niet ingeschreven staat op een school (absoluut 

verzuim).  

2. Ook werken betrokken partijen, waar nodig, samen bij:  

a. Aanvragen voor c.q. kinderen met een vrijstelling op grond van artikel 5 onder a;  

b. Aanvragen voor c.q. kinderen met een vrijstelling op grond van artikel 5 onder b;  

c. Vierjarige kinderen die niet op een school ingeschreven staan;  

d. (Ziekte)verzuim dat niet binnen de definitie van ‘thuiszitter’ valt, maar dat wel zorgwekkend is; 

e. Schorsing of verwijdering als een school(bestuur) daarom vraagt.  

 

Vrijstelling van leerplicht  
De Leerplichtwet kent 3 soorten vrijstellingen, namelijk:  

 Vrijstelling voor een aantal uren onderwijs voor kleuters van 5 jaar.  

Deze vrijstelling is bedoeld om overbelasting van het jonge kind te voorkomen. Bijvoorbeeld als een 

hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend is voor het kind.  

 Vrijstelling van inschrijving op een school.  

Een kind dat leerplichtig is, moet ingeschreven staan op een school. In een aantal gevallen kunnen 

ouders vrijstelling van deze ‘inschrijvingsplicht’ aanvragen. De belangrijkste gronden voor vrijstelling 

zijn:  

− Artikel 5 onder a: het kind is om psychische of lichamelijke redenen niet in staat naar school te 

gaan.  

− Artikel 5 onder b: de ouders van de jongere hebben bezwaar tegen de richting van het onderwijs 

op alle binnen redelijke afstand van de woning gelegen scholen. 

− Artikel 5 onder c: het kind volgt onderwijs in het buitenland.  

De vrijstelling geldt steeds voor 1 schooljaar. In geval van ernstige lichamelijke of psychische klachten 

kan in uiterste gevallen ook voor langere tijd een vrijstelling worden verleend. 

 Vrijstelling van geregeld schoolbezoek  

Soms kan een leerling vrijstelling krijgen van naar school gaan. Een leerling hoeft bijvoorbeeld niet 

naar school bij ziekte, schorsing, een religieuze verplichting, een huwelijk of een uitvaart (conform 

geldende Leerplichtwet).  
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2.3. De betrokken partijen  

Het voorkomen van thuiszitten, en daarmee het invullen van het recht op onderwijs, vraagt afstemming en 

samenwerking tussen ouders, scholen, besturen, samenwerkingsverband en gemeenten.  

 

 Ouders vanuit hun verantwoordelijkheid voor het opgroeien en opvoeden van hun kind(eren), en de 

inschrijving van hun kind op een school.  

 

 Schoolbesturen en hun scholen vanuit hun verantwoordelijkheid om voor alle kinderen die worden 

aangemeld (of staan ingeschreven) een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te doen. Ook wel de 

zorgplicht genoemd3. Daarnaast zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor het realiseren van het 

niveau van basisondersteuning.  

 

 De samenwerkingsverbanden passend onderwijs vanuit hun verantwoordelijkheid voor het realiseren 

van een samenhangend geheel van voorzieningen voor extra ondersteuning, zodat kinderen een 

ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en kinderen die extra ondersteuning nodig 

hebben een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. 

 

 Gemeenten vanuit hun verantwoordelijkheid voor: 

− leerplicht;  

− jeugdhulp;  

− jeugdgezondheidszorg;  

− leerlingenvervoer4  

 

                                                        
3 De procedure zorgplicht start als ouders hun kind schriftelijk aanmelden bij een school. Ook als het kind al op 

een andere school staat ingeschreven.  Een kind blijft ingeschreven staan op een school totdat een andere 

school bereid is hem of haar in te schrijven.  
4 Onder bepaalde voorwaarden bekostigen gemeenten het vervoer van kinderen.  
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3. Intensivering van onze aanpak 

 
 

3.1. Doelstelling 

We vinden het belangrijk dat ieder kind kan deelnemen aan het onderwijs en zijn/ haar talenten optimaal kan 

ontwikkelen. Regulier waar mogelijk en speciaal waar nodig. Hiervoor hebben we de volgende concrete 

doelstellingen geformuleerd:  

 

 Wij verbinden ons aan de landelijke ambitie dat in 2020 geen enkel kind of jongere langer dan drie 

maanden thuiszit zonder een passend aanbod van onderwijs en/of zorg.  

 Daarnaast hebben we de ambitie om het aantal kinderen met vrijstelling op grond van artikel 5 onder 

a terug te brengen tot het aantal kinderen waarvoor werkelijk geen passende onderwijsplek 

beschikbaar is.   

 
 

3.2. Uitgangspunten 

Voorliggende notitie beschrijft hoe we bovenstaande doelstellingen willen waarmaken. Een belangrijke 

onderlegger voor de aanvullende afspraken zijn de gedeelde missie en kernwaarden van SWV en gemeenten, 

zoals beschreven in het Ondersteuningsplan 2018-2022.  

 

Onze gezamenlijke missie is: een passende, gezonde en veilige speel, - leef- en leeromgeving voor elk kind. Ons 

streven is dat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen.  

 

In onze samenwerking gaan we uit van de volgende kernwaarden:  

 ouders zijn primair verantwoordelijk voor het opgroeien en opvoeden van hun kind(eren);  

 we versterken het positieve opgroeien en opvoeden;  

 we gaan uit van wat het kind en het gezin nodig hebben; 

 we bieden lichte ondersteuning waar het kan, specialer als het nodig is;  

 onze ondersteuning is gericht op het versterken van de eigen kracht en zelfredzaamheid van kind en 

gezin;  

 de ondersteuning wordt zoveel mogelijk dicht bij huis geboden, met zoveel mogelijk gebruik van het 

sociale netwerk;  

 we zorgen ervoor dat kinderen zich in een doorgaande lijn kunnen ontwikkelen;  

 er zijn geen thuiszitters;  

 we zorgen voor samenhang in ondersteuning op school en thuis (één gezin, één plan, één 

casuscoördinator) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Pagina 11 van 22   

 

3.3. Preventie van verzuim 

Betrokken partijen werken actief aan het voorkómen van thuiszitten. Dit doen we door onderwijs- en 

ondersteuningsbehoeften tijdig te signaleren en daadwerkelijk samen te werken met kinderen en ouders, ook 

als er nog geen problemen zijn. Door tijdig met ouders én kind in gesprek te gaan over de 

ondersteuningsbehoeften, wensen, verwachtingen en (on)mogelijkheden, wordt thuiszitten meestal 

voorkomen. Het ondersteuningsteam speelt hierin een belangrijke rol (zie kader). Aan elke school is een 

onderwijscoach (vanuit het SWV) en gezinscoach (vanuit de jeugdhulp) verbonden. En ook kernpartners als 

leerplicht en jeugdgezondheidszorg zijn regelmatig op de scholen aanwezig, zodat ze signalen kunnen oppikken 

en tijdig advies en/of ondersteuning kunnen bieden.  

  

 

Bestaande mogelijkheden en afspraken  

  

Wat doet de school? 1. Leerkrachten signaleren opvoed- en opgroeibehoeften van kinderen en 

ondernemen de nodige stappen (basisondersteuning).  

2. De school betrekt ouders als ervaringsdeskundige en partner bij de ontwikkeling van 

hun kind (basisondersteuning). Hun ervaringen, vragen en verwachtingen nemen we 

serieus.  

3. Als school langdurig of frequent ziekteverzuim signaleert, voert deze altijd een 

gesprek met ouders. Als het nodig is, volgt een bespreking in het 

ondersteuningsteam (basisondersteuning). 

4. Informatievoorziening aan ouders: de school geeft in de schoolgids aan hoe zij 

schoolverzuim voorkomt en welke maatregelen zij neemt als verzuim wordt 

geconstateerd (Wet op Primair Onderwijs, artikel 13).  

 

Hoe ondersteunt het 

SWV?  

5. Onderwijscoaches en orthopedagogen ondersteunen scholen, kinderen en ouders 

met consultatie, advies en het bieden van lichte preventieve ondersteuning op 

maat. Zij nemen vast deel aan het ondersteuningsteam.  

6. Onderwijscoaches en/of orthopedagogen kunnen op verzoek van een school of 

schoolbestuur ondersteuning bieden bij een dreigende schorsings- of 

verwijderingsprocedure.  

 

Hoe ondersteunt de 

leerplichtambtenaar?  

7. Voor de uitvoering van de leerplichtfunctie voert een leerplichtambtenaar, naast de 

wettelijke (handhaving) taken, ook preventieve taken uit. Denk bijvoorbeeld aan:  

− deelname aan (overleg) van het ondersteuningsteam op school over 

(dreigende) thuiszitters.  

− consultatie en advies richting scholen rondom signalen, registratie en/of aanpak 

van (ziekte)verzuim.   

− huisbezoeken, eventueel samen met betrokken partners, zoals vanuit 

CJG/sociaal wijkteam en/of onderwijs.  

− voorlichting geven aan ouders, scholen en instellingen over verzuim, leerplicht, 

ziekte, verlof e.d.  

− bemiddeling / advisering bij schorsing en verwijdering van kinderen.  

− advisering aan directies bij verlofaanvragen.  

Welke preventieve taken wel en niet worden uitgevoerd is een keuze van elke 

individuele gemeente.  

 

Hoe ondersteunt de 

jeugdhulp? CJG / sociaal 

8. Gezinscoaches ondersteunen kinderen, ouders en scholen met consultatie, advies 

en het bieden van (preventieve) ondersteuning. Zij nemen vast deel aan het 
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wijkteam  ondersteuningsteam.  

Hoe ondersteunt de 

GGD?  

9. De jeugdverpleegkundige en/of jeugdarts schuiven op verzoek aan bij het 

ondersteuningsteam en/of doen onderzoek naar de ziekte van het kind en adviseert 

over de voorwaarden om aan het onderwijs te kunnen deelnemen.   

 

 

Onze aanvullende afspraken  

10. De school voert bij zorgen over het (ziekte)verzuim altijd eerst een gesprek met ouders en het kind.   

Bijvoorbeeld wanneer:  

− er signalen zijn dat een kind niet (meer) naar school wil 

− een kind regelmatig te laat komt  

− het niet duidelijk is in hoeverre een kind belast kan worden met onderwijs 

− er twijfels zijn over de ziekte 

− ouders onvoldoende meewerken aan een plan om het (ziekte)verzuim te stoppen.  

11. De school betrekt bij twijfels of zorgen over het (ziekte)verzuim altijd een kernpartner.  

a. Afhankelijk van de situatie en ondersteuningsvraag kan dat zijn: de jeugdarts, de 

onderwijscoach/orthopedagoog van het SWV en/of de gezinscoach vanuit het CJG/sociaal wijkteam.   

b. De school informeert en betrekt altijd tijdig de leerplichtambtenaar.  

c. Als het nodig is, volgt een bespreking in het ondersteuningsteam.  

12. De school betrekt bij (dreigende) schorsing of verwijdering altijd de onderwijscoach/orthopedagoog van 

het SWV en informeert het schoolbestuur.  

13. Betrokken partijen gaan samen bekijken of de M@ZL-methode ook in het PO ingezet kan worden voor de 

aanpak van ziekteverzuim (zie kader).   
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Ondersteuningsteam  

Iedere school beschikt binnen de basisondersteuning over een ondersteuningsteam. Dit team bespreekt 

integraal de ondersteuningsbehoeften van kind, ouders en leerkracht en bekijkt wat er nodig is.  

Vaste deelnemers van het ondersteuningsteam zijn: ouders, leerkracht, intern begeleider, onderwijscoach 

(vanuit SWV) en gezinscoach (vanuit jeugdhulp/CJG/sociaal wijkteam).  

 

Het ondersteuningsteam speelt een belangrijke rol in het bieden van passende ondersteuning. Heeft een kind 

extra ondersteuning nodig en kan de school deze ondersteuning zelf niet bieden? Dan kunnen ouders en 

school – via het ondersteuningsteam - een arrangement aanvragen bij het SWV. De onderwijsbehoeften van 

het kind staan daarbij centraal: wat heeft dit kind, van deze ouders, in deze groep, bij deze leerkracht, op deze 

school de komende periode nodig? Ook is het mogelijk dat de school samen met ouders zoekt naar een 

andere school die de gevraagde ondersteuning wel kan bieden. Dit kan zijn een bassischool of een school voor 

speciaal (basis) onderwijs. Voor plaatsing op een S(B)O school is een toelaatbaarheidsverklaring van het SWV 

nodig. Het aanvragen van deze verklaring verloopt via het ondersteuningsteam.  

 
 

Ziekteverzuim  

In het voortgezet onderwijs wordt op steeds meer scholen aan ziekteverzuim gewerkt volgens de M@ZL 

methode. M@ZL werkt proactief door structureel alle kinderen met zorgwekkend verzuim te signaleren, aan 

de hand van duidelijke criteria:  

 Elke vierde ziekmelding in 12 schoolweken of 

 Vanaf de 7e schooldag aangesloten ziek   

 

Wanneer er sprake is van zorgwekkend ziekteverzuim voert de school het eerste gesprek met de leerling en 

ouders, met als doel om samen met hen te kijken naar hoe de school kan ondersteunen om leerachterstand te 

beperken. Indien nodig vraagt de school bij de jeugdarts een advies of een M@ZL-consult aan voor de 

betreffende leerling en ouders. De jeugdarts heeft daarbij de rol van begeleider, niet van controleur. De 

jeugdarts bespreekt de gezondheidsklachten en redenen van het ziekteverzuim, onderzoekt de leerling zo 

nodig en bepaalt samen met de leerling en ouders de gewenste begeleiding of zorg. Ook adviseert de 

jeugdarts over deelname aan het onderwijs en de (emotioneel of fysieke) belastbaarheid van de leerling. Na 

afloop van het M@ZL consult stelt de jeugdarts samen met leerling en ouders een advies op voor de school. 

Indien het ziekteverzuim onnodig voortduurt, vraagt de school aan de leerplichtambtenaar om mee te denken 

en zo nodig de leerplicht te handhaven.  
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3.4. Registreren en melden van verzuim  

Het registreren en melden van verzuim is de basis voor vervolgstappen die de school samen met betrokken 

partners kan ondernemen om (langdurig) thuiszitten te voorkomen.  

 

 

Bestaande mogelijkheden en afspraken:  

1. Ouders informeren de school als hun kind afwezig is (Leerplichtwet).  

2. De school registreert en analyseert verzuim van kinderen (basisondersteuning)5.  

3. Scholen zijn wettelijk verplicht om de volgende soorten ongeoorloofd verzuim – via het verzuimregister - 

aan de leerplichtambtenaar te melden:  

a. Relatief verzuim: een leerling is 16 uur of meer ongeoorloofd afwezig gedurende vier opeenvolgende 

lesweken. De school meldt wettelijk verzuim binnen 5 werkdagen.  

b. Langdurig relatief verzuim: een leerling is langer dan 4 weken ongeoorloofd afwezig.  

c. Luxe verzuim: de leerling is zonder toegekend verlof buiten de schoolvakanties om op vakantie 

gegaan.  

4. De school kan en mag verzuim ook eerder aan de leerplichtambtenaar melden, dus vóórdat er sprake is 

van ongeoorloofd verzuim van 16 uur binnen 4 lesweken. Bijvoorbeeld als:  

a. er zorgen zijn over het (ziekte)verzuim van een leerling of als de maatregelen van de school geen 

effect hebben op het verzuim.  

b. als een leerling is vertrokken van school zonder dat duidelijk is waarheen of zonder dat ouders 

aannemelijk hebben gemaakt dat de leerling op een andere school is ingeschreven. De school mag de 

leerling nog niet uitschrijven, tenzij de leerplichtambtenaar hiervoor toestemming geeft.  

5. Het is de taak van school om thuiszittende kinderen, of kinderen bij wie thuiszitten dreigt, direct te 

melden. Het gaat om een melding bij:  

a. het schoolbestuur 

b. het samenwerkingsverband 

c. de leerplichtambtenaar, via het verzuimregister  

6. Betrokken partijen zorgen er samen voor dat de registratie van verzuim bij scholen, gemeenten en het 

samenwerkingsverband op orde is.  

 

 

Onze aanvullende afspraken  

7. De school blijft ook na een melding van verzuim, samen met ouders en betrokken partijen, werken aan 

herstel van de schoolgang.  

8. Een onderdeel van de samenwerking tussen betrokken partijen is gegevensuitwisseling.  Betrokken 

partijen waarborgen de privacy van kinderen, maar zorgen er tevens voor dat zij slagvaardig kunnen 

handelen. 

  

                                                        
5 In de Wet op het Primair Onderwijs is het volgende bepaald: de directeur van de school draagt er zorg voor 

dat een overzichtelijke administratie van het verzuim van de leerlingen op school beschikbaar is. De 

Leerplichtwet geeft aan welke gegevens de school moet bijhouden over de afwezigheid van leerlingen: de 

directeur houdt aantekening van het verzuim van de leerlingen bij en vermeldt daarbij niet alleen of deze 

geoorloofd of ongeoorloofd waren, maar ook de reden van elk geoorloofd verzuim.   
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3.5. Route naar een passende plek  

Mocht een kind thuis komen te zitten, dan wordt door betrokken partijen vanaf dag 1 gestuurd op een 

oplossing. Omdat elke situatie rondom een kind anders en context-gebonden is, vraagt dit telkens om een 

specifieke benadering. Alle ondersteuningsmogelijkheden vanuit onderwijs, jeugdhulp en zorg worden daarbij 

verkend. De onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van kind, ouders en school staan daarbij centraal. 

 

 

Bestaande mogelijkheden en afspraken  
1. De school verkent, samen met ouders en betrokken partners, de mogelijkheden voor passend 

onderwijs op de eigen school, zo nodig met inzet vanuit onderwijs en/of zorg6.  

2. De school volgt de ondersteuningsroute voor het aanvragen van een arrangement of 

toelaatbaarheidsverklaring S(B)O. Bij elke stap is er sprake van overleg en samenwerking met ouders.  

3. Bij elke casus bepaalt het ondersteuningsteam wie als casusverantwoordelijke optreedt. De 

casuscoördinator houdt actief zicht op de voortgang en afstemming van de ondersteuning aan kind, 

ouders en school (basisondersteuning).  

4. De leerplichtambtenaar stelt na ontvangst van een melding een onderzoek in. De leerplichtambtenaar 

informeert bij school en eventueel bij derden naar het verzuim, en kan ouders oproepen voor een 

gesprek. Op basis van het onderzoek zal de leerplichtambtenaar allereerst proberen afspraken te 

maken met de ouders om het verzuim te laten stoppen.  

5. Ouders en scholen kunnen een beroep doen op onderwijs(zorg)consulenten bij problematiek rond 

plaatsing, verwijdering of het ondersteuningsaanbod. Het gaat hierbij om leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben of om leerlingen die langer dan 4 weken thuis zitten zonder uitzicht op 

een passende plek (zie kader).  

 

 

Onze aanvullende afspraken  

6. Betrokken partijen zetten zich gezamenlijk in om vanaf dag 1 te sturen op een oplossing. Zij maken 

daarvoor ruimte in hun agenda’s.  

7. Betrokken partijen zorgen ervoor dat een passend aanbod van onderwijs en zorg snel en effectief 

beschikbaar is.  

a. Er is geen kind dat niet naar school kan omdat er geen passende onderwijsplek is.  

b. Gemeenten kopen voldoende jeugdhulp in. Als een instelling geen plaats heeft, dan is het de taak 

van gemeenten om, vanuit hun regierol, zo snel mogelijk een passend alternatief of 

overbruggingshulp aan te bieden.   

8. Gemeenten nemen het verzoek van het SWV, voor het benoemen van concrete termijnen voor de 

verschillende processtappen (van aanvraag beschikking tot start uitvoering diagnostiek/behandeling 

door aanbieder), mee bij de inkoop van de jeugdhulp.  

 

 

  

                                                        
6 De inzet en ondersteuning vanuit de verschillende kernpartners voor het kind worden opgenomen in het 

ontwikkelingsperspectief (OPP). Het OPP wordt altijd met ouders opgesteld en besproken.  
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Onderwijs(zorg)consulenten  

Sinds de inwerkingtreding van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 zijn de Onderwijsconsulenten inzetbaar.  

Onderwijsconsulenten zijn onafhankelijke deskundigen op wie ouders en scholen kosteloos een beroep 

kunnen doen als zij een conflict hebben over schoolplaatsing, verwijdering of het ondersteuningsaanbod. Het 

gaat hierbij om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben of om leerlingen die langer dan 4 weken 

thuis zitten zonder uitzicht op een passende plek. Voor een deel van de kinderen is voor het vinden van een 

passende onderwijsplek ook zorg nodig. Sinds 1 augustus 2015 kan een beroep worden gedaan op speciale 

onderwijszorgconsulenten.  

 

 

Onderwijs op een andere locatie 

De rijksoverheid wil de mogelijkheden voor onderwijs op een andere locatie dan de school verruimen. 

Staatssecretaris Dekker doet in zijn kamerbrief van 18 november 2015 daarvoor een aantal voorstellen, 

waaronder:  

 Voor kinderen die vanwege lichamelijke of psychische redenen tijdelijk of gedeeltelijk niet naar 

school kunnen, wordt het beter mogelijk om een deel van het onderwijs buiten de school te volgen. 

 In zeer uitzonderlijke situaties, waarin de school en het samenwerkingsverband (nog) niet in staat zijn 

een passend aanbod te bieden, komt er een mogelijkheid om bekostigd onderwijs te volgen bij 

instellingen die geen onderdeel uit maken van het bekostigde stelstel. 

 De Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voorgezet onderwijs worden aangepast, om net 

als in het speciaal onderwijs al geregeld is, afwijking van de voorgeschreven onderwijstijd in het 

regulier onderwijs beter mogelijk te maken.  

 

Inwerkingtreding van eventuele nieuwe wetgeving is niet eerder te verwachten dan schooljaar 2017-2018.  

Waarschijnlijker is dat het schooljaar 2018/2019 wordt.  
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3.6. Doorzettingskracht  

Wat doen we als het niet lukt om een passend aanbod te vinden?  

De overheid vraagt samenwerkingsverbanden een ‘doorzettingsmacht’ te organiseren7. Onder 

doorzettingsmacht verstaat de Inspectie: het ingrijpen of nemen van besluiten bij impasses in 

besluitvormingsprocessen die gericht zijn op het realiseren van een onderwijsplek voor een leerling. 

Doorzettingsmacht kan op verschillende manieren worden ingevuld en kan bij verschillende personen of groep 

van personen zijn belegd. Kern is dat er sluitende afspraken zijn gemaakt om bij ingewikkelde en/of 

vastgelopen casuïstiek uiteindelijk af te kunnen dwingen dat er een passend aanbod van onderwijs en/of zorg 

beschikbaar is. 

 

Tot nu toe hebben zich nog geen casussen voorgedaan waarbij doorzettingsmacht nodig was. Scholen en 

besturen slagen er – samen met ouders en betrokken partners -  in om voor vrijwel alle kinderen een passende 

onderwijsplek te bieden of te organiseren. Het ondersteuningsteam en de mogelijkheden voor het inzetten van 

een maatwerk-arrangement dragen daaraan bij. Dit betekent niet dat zich geen situaties kunnen voordoen. 

Daarop willen we voorbereid zijn. Realiserende dat het om ‘uitzonderingen’ en een ‘uiterst redmiddel’ gaat.  

Betrokken partijen geven daarbij de voorkeur aan een consensusmodel: een model van collectieve 

doorzettingskracht.  

 

 

Bestaande mogelijkheden en afspraken 

1. Het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet is belegd bij leerplichtambtenaren.   

2. Bij ernstige zorgen over de veiligheid van het kind en/of vermoedens van kindermishandeling volgen 

betrokken partijen het stappenplan van de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld en 

wordt altijd de ‘veiligheidsketen’ betrokken, in eerste instantie via ‘Veilig Thuis’.   

3. De (wettelijk verplichte) Jeugdbeschermingstafel is bedoeld voor casuïstiek met een grote urgentie, 

waarbij justitie is betrokken en waarbij (vaak) de veiligheid van het kind in het geding is.  

 

 

Onze aanvullende afspraken  

4. Ouders en school(bestuur) zijn en blijven primair verantwoordelijk voor onderwijs aan het kind, maar 

zij staan er niet alleen voor. Betrokken partijen zorgen voor een bestuurlijke interventie bij zeer 

ingewikkelde en/of vastgelopen casuïstiek. Denk hierbij aan:  

a. (zeer) complexe onderwijsondersteunings- of zorgbehoefte 

b. onvoldoende mogelijkheden voor bieden van passende onderwijsplek en/of zorg  

c. een aanhoudend verschil van inzicht  (bijvoorbeeld over de plaatsing, het ondersteuningsaanbod 

of over wie verantwoordelijk is voor de zorg op school).  

d. verstoorde relaties  

e. of een combinatie van bovenstaande.  

5. Concreet komen de (eind)verantwoordelijken, of gemandateerd vertegenwoordigers, van de 

betrokken partijen bijeen voor een actietafel-overleg.  Zij hebben de opdracht om binnen 10 

werkdagen tot een passende oplossing te komen waaraan alle betrokkenen zich committeren.  

6. De (reeds of nieuw) aangestelde casusregisseur bewaakt de voortgang van de gemaakte afspraken.  

7. Na elke bestuurlijke interventie vindt met betrokkenen een evaluatie op casus- en procesniveau 

plaats. Met als doel van de casuïstiek te leren.  Op basis van opgedane ervaringen stellen we de 

gemaakte afspraken waar nodig bij.  

 

                                                        
7 Staatssecretaris Dekker heeft in december 2016 besloten om de doorzettingsmacht wettelijk te borgen. Ook 

in het regeerakkoord 2017-2021 staat opgenomen dat samenwerkingsverbanden een wettelijk verplichte 

doorzettingsmacht dienen te beleggen.   
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3.7. Terugdringen vrijstellingen op grond van artikel 5 onder a  

Voor kinderen die vanwege een lichamelijke of psychische reden niet in staat zijn om onderwijs te volgen kan 

een beroep worden gedaan op artikel 5 onder a van de leerplichtwet. Kinderen met deze vrijstelling zijn niet 

meer in beeld van het onderwijs, ook als zij deels onderwijs kunnen volgen. Dat is onwenselijk.  

 

De afgelopen periode is er sterk ingezet op het realiseren van korte lijnen tussen SWV, leerplicht en 

kinderdagcentra.  Zo ondersteunen orthopedagogen vanuit het SWV ouders en voorschoolse voorzieningen bij 

de zoektocht naar een passende onderwijsplek. Daarnaast weten leerplichtambtenaren en orthopedagogen 

elkaar steeds sneller te vinden bij een nieuwe aanvraag voor vrijstelling. Deze korte lijnen hebben ertoe geleid 

dat het SWV op tijd kan meekijken of een overstap naar het onderwijs mogelijk is. Deze werkwijze willen we 

graag intensiveren en in de gehele regio toepassen.  

 
 
Bestaande mogelijkheden en afspraken 

1. Voor sommige kinderen is onderwijs tijdelijk en/of gedeeltelijk (nog) niet mogelijk, met name omdat 

de zorgbehoefte groot is. Bijvoorbeeld voor kinderen die op school zo veel prikkels te verwerken 

krijgen dat zij aan leren niet toekomen of kinderen die door een beperking niet uren achtereen op een 

school kunnen zitten. In deze situaties biedt de Leerplichtwet verschillende mogelijkheden (zie kader).  

2. Bij een aanvraag voor een vrijstelling op grond van artikel 5 onder a laat leerplicht een onderzoek 

uitvoeren naar de psychische/fysieke gesteldheid van het kind door een onafhankelijk deskundige, 

zoals een jeugdarts, pedagoog of psycholoog (Leerplichtwet).  

 

 
Onze aanvullende afspraken  

3. De onafhankelijk deskundige, zoals bedoeld onder punt 2, kan een onderzoek c.q. uitspraak doen over 

de psychische of fysieke gesteldheid van het kind en zijn/haar onderwijs- en ondersteuningsbehoeften 

(en niet over de mogelijkheden van het onderwijs voor het bieden van een passende onderwijsplek).  

4. Bij elke aanvraag voor vrijstelling op grond van artikel 5 onder a  betrekt de leerplichtambtenaar de 

orthopedagoog van het SWV IJssel | Berkel8. De orthopedagoog kijkt mee of het (gedeeltelijk) volgen 

van onderwijs wellicht toch mogelijk is. Een orthopedagoog kan een advies c.q. uitspraak doen over de 

(on)mogelijkheden van het onderwijs in het bieden van een passende onderwijsplek. Betrokken 

partijen werken de wijze waarop het SWV wordt betrokken nader uit.   

5. Bij elke afgegeven vrijstelling op grond van artikel 5 onder a leggen betrokken partijen 

vervolgafspraken vast (met uitzondering van de kinderen die voor de gehele leerplichtige periode een 

vrijstelling hebben gekregen).  

6. Gemeenten bespreken bovenstaande aanvullende afspraken met de onafhankelijk deskundigen, zoals 

bedoeld onder punt 2.  

  

                                                        
8 De Tweede Kamer heeft op 22 december 2016 een motie aangenomen over vrijstellingen op grond van artikel 
5 onder a. Voordat gemeenten kinderen vanwege psychische of lichamelijke problematiek vrijstellen van de 
leerplicht, moeten zij voortaan eerst overleggen met het samenwerkingsverband in de regio. Staatssecretaris 
Dekker (onderwijs) gaat hiervoor de Leerplichtwet aanpassen.   
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Huidige mogelijkheden voor kinderen die om lichamelijke of psychische redenen tijdelijk of gedeeltelijk niet 

naar school kunnen 

 

 Ontheffing van het minimaal aantal uren onderwijstijd 

Binnen het speciaal onderwijs is het mogelijk om ontheffing onderwijstijd aan te vragen. De school 

dient een verzoek in bij de Inspectie van het Onderwijs, ondersteund door een plan van aanpak. In dit 

plan is opgenomen voor welke periode de onderwijstijdvermindering nodig is, welke vorm van 

ondersteuning er wordt ingezet en hoe de volledige terugkeer naar school wordt nagestreefd. De 

inspectie houdt hier toezicht op.  

 

 Vrijstelling van geregeld schoolbezoek op grond van ziekte (artikel 11 onder d van Leerplichtwet9)  

Binnen het regulier onderwijs is het (nog) niet mogelijk ontheffing onderwijstijd aan te vragen. Een 

mogelijkheid om die tijdelijke vermindering toch te organiseren, is een beroep te doen op artikel 11 

onder d van de Leerplichtwet. De jongere wordt dan (deels) ziekgemeld en is daarmee (gedeeltelijk) 

vrijgesteld van geregeld schoolbezoek. De school blijft verantwoordelijk voor het bieden van 

onderwijs en voor het ontwikkelingsperspectief van de jongere.  

 

Bron: Handreiking Alle leerlingen een plek: mogelijkheden voor maatwerk in het primair onderwijs (september 

2016).  

 

 

 

 
 
 
 
 
  

                                                        
9 Het begrip ziekte dient breed te worden geïnterpreteerd waardoor hier ook kinderen onder kunnen vallen die 

vanwege een lichamelijke of psychische reden tijdelijk of gedeeltelijk niet naar school kunnen (bron: brief van 

staatssecretaris Dekker, Onderwijs op een andere locatie, 18 november 2015). Het betreft geen stoornissen die 

volledige deelname aan het onderwijs structureel belemmeren. Daar is een vrijstelling op grond van artikel 5 

onder a van de Leerplichtwet het meest passend.  
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3.8. Professionalisering  

Het voorkomen van verzuim vraagt om scherpte van alle betrokken partijen. We willen daarvoor blijven investeren in 

de professionaliteit en samenwerking met alle betrokkenen.  

 

Bestaande mogelijkheden en afspraken 

1. Voor alle professionals geldt dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen professionalisering. 

Schoolbesturen, SWV en gemeenten bieden daarvoor ruimte en ondersteuning aan haar eigen 

medewerkers.  

 

Onze aanvullende afspraken  

2. Gemeenten en SWV organiseren samen gerichte bijeenkomsten voor scholen en betrokken partijen 

over het voorkomen van (langdurig) verzuim. Het versterken van de samenwerking staat daarin 

centraal. SWV en gemeenten bekijken samen welke gerichte bijeenkomsten (per gemeente) nodig 

zijn.  

3. Het SWV biedt scholen de mogelijkheid om een thuiszitterscasus, samen met betrokken partners, te 

reconstrueren. Op deze manier ondersteunen we scholen en betrokken partijen in het versterken van 

de preventieve aanpak.   

4. Schoolbesturen committeren zich aan de deelname van scholen aan de hierboven genoemde 

bijeenkomsten.  

 

 

3.9. Evalueren van onze aanpak  

We gaan ervan uit dat we met de intensivering van onze aanpak en de aanvullende afspraken nog eerder, 

sneller en beter een passende oplossing kunnen vinden voor kinderen die om welke reden dan ook niet naar 

school gaan.   

 
 
Bestaande mogelijkheden en afspraken 

1. Leerplicht verstrekt jaarlijks gegevens aan het ministerie van OCW over de omvang en de behandeling 

van het gemelde schoolverzuim van leerplichtige leerlingen in de gemeente (Leerplichtwet). 

 
 
Onze aanvullende afspraken  

2. Leerplicht en SWV monitoren in elk geval tweemaandelijks de volgende gegevens:  

a. Absoluut verzuimers 

b. Langdurig relatief verzuimers  

c. Kinderen met vrijstelling op grond van artikel 5 onder a 

d. Kinderen met vrijstelling op grond van artikel 5 onder b  

3. We bespreken de resultaten van onze aanpak jaarlijks in het OOGO van SWV en gemeenten.  
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Bijlage 1 Thuiszitter?  

 

Zoals in hoofdstuk 1 staat beschreven, vallen onder het begrip ‘thuiszitter’ twee categorieën:   

 Absoluut verzuimers: leer- of kwalificatieplichtige jongeren die niet op een schoolzijn ingeschreven en 

ook niet over een vrijstelling beschikken. Deze kinderen tellen mee vanaf de eerste dag dat zij niet 

ingeschreven staan, behalve als er sprake is van een administratieve onvolkomenheid. Dit is 

bijvoorbeeld in situaties waar de in- en uitschrijving van kinderen niet op elkaar aansluiten (Ingrado, 

26 september 2016).  

 Langdurig relatief verzuimers: leer- of kwalificatieplichtige jongeren die wel op een school 

ingeschreven staan, maar langer dan vier weken ongeoorloofd afwezig zijn en niet over een vrijstelling 

beschikken.  

 

Kinderen met vrijstelling van leerplicht vallen niet onder het begrip ‘thuiszitter’. Deze kinderen zijn geoorloofd 

afwezig. De landelijke definitie van thuiszitter lijkt daarmee vrij duidelijk. Toch leiden sommige situaties tot 

vragen. Ingrado, de brancheorganisatie voor leerplicht, geeft in haar notities meer duidelijkheid over het begrip 

‘thuiszitter’. Hieronder volgt een samenvatting.  

 

Ziekte  

Een leerling die ziek is gemeld is geoorloofd afwezig. De school blijft verantwoordelijk voor het bieden van 

onderwijs, ook aan de zieke leerling. Ongeacht de duur van de ziekte telt deze leerling niet mee als thuiszitter.  

Geeft de jeugdarts, op basis van onderzoek, aan dat een leerling geheel of gedeeltelijk de school kan bezoeken, 

maar de leerling blijft afwezig, dan kan de afwezigheid als ongeoorloofd worden aangemerkt en kan een 

leerling na 4 weken alsnog als thuiszitter aangemerkt worden (Ingrado, 26 september 2016).  
 

Wachten op een passende plek  

Sommige kinderen komen door hun ondersteuningsbehoefte in aanmerking voor plaatsing op een andere 

school. Het komt voor dat de school van inschrijving handelingsverlegen is en de plaatsing op de andere school 

niet direct gerealiseerd kan worden, bijvoorbeeld door nader onderzoek. De leerling komt thuis te zitten in 

afwachting van een passend onderwijsaanbod. Hoewel deze leerling buiten zijn schuld geen school bezoekt, en 

geen onderwijs volgt, is er toch sprake van langdurig relatief verzuim en dus van een thuiszitter (Ingrado, 26 

september 2016).  

 

Schorsing  

Schorsing is een besluit van het bevoegd gezag om de leerling, wegens een bepaalde gedraging, tijdelijk niet 

toe te laten tot de lessen of tot de school. De afwezigheid van de leerling wordt gezien als een geoorloofde 

afwezigheid van het geregeld schoolbezoek (Ingrado, 19 mei 2015).  

 

Verwijdering 

Verwijdering is een besluit van het bevoegd gezag om de leerling, wegens een bepaalde gedraging, niet meer 

toe te laten tot de lessen en tot de school. Het bevoegd gezag zal een andere school/instelling moeten vinden 

die bereid is de leerling toe te laten. Tot die tijd is de school verantwoordelijk voor het bieden van onderwijs.   
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Bijlage 2 Bronnen  

 

 

Rapportages  
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 www.onderwijsconsulenten.nl 
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