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Checklist voor  scholen  
voor beleid op  aanwezigheid ingrado.nl

Onderwerp School/personeel Kinderen Ouders Partnerorganisaties (gemeentelijke afdelingen, 
samenwerkingsverbanden, besturen)

Het vieren van 
aanwezigheid

 Geef complimenten over aanwezigheid aan leerlingen  
 én ouders

 Vier aanwezigheid tijdens alle  soorten bijeenkomsten
 Houd contact met ouders over aanwezigheid
 Stuur briefkaartjes 
 Hang posters in de hal over aanwezigheid
  Stel doelen over aanwezigheid  

(school/individu, klas. onder/bovenbouw)
 Organiseer ouderbijeenkomsten over aanwezigheid 

 (klas/per school)
 Deel de normen en waarden over aanwezigheid

 Stuur briefkaartjes aan kinderen bij afwezigheid/ 
 ziekte

 Beloon leerlingen regelmatig voor hun  
 aanwezigheid

 Deel normen en waarden over aanwezigheid  
 met kinderen

 Stuur ouders een kaart passend bij de reden van afwezigheid
 Houd contact per telefoon of Whatsapp
 Stuur een (aangekondigde) brief
 Deel normen en waarden over aanwezigheid met ouders

  Complimenteer de school wanneer er sprake is van een goede 
aanwezigheidsregistratie 

 Complimenteer de school of de medewerker voor aanwezig-  
 heidsbeleid

 Gebruik (social) media voor ‘good practices’
  Organiseer hulplijnen voor scholen zoals spreekuren of een  

vaste medewerker
 Bied ondersteuning aan school, ouder en kind bij het stimuleren 

 van aanwezigheid

Het gebruik 
van data en  
communicatie

 Maak eerste dag van afwezigheid het contact  
 Stel een ‘te laat dienst’ (poort of centrale hal) in 
 Beoordeel data aanwezigheid ook op klasniveau
 Maak van het sturen van aanwezigheid een  

 managementtaak
 Installeer een aanwezigheids-commissie
 Controleer op het registreren van aanwezigheid 
 Vraag feedback op het aanwezigheidsbeleid en 

 registratie door een ‘critical friend’
 Informeer van het gehele personeel over het 

 aanwezigheidsbeleid
  Zorg dat leidinggevende op de hoogte zijn van de 

actuele cijfers van de aanwezigheid van leerlingen

 Informeer kinderen over het belang van  
 aanwezigheid
	 Maak	een	profiel	van	de	aanwezigheid	van	 

 de leerling 
 Leg kinderen het buddy-systeem uit

 Organiseer ouderavonden over aanwezigheid
 Besteed aandacht aan aanwezigheid in nieuwsbrieven
 Zorg voor informatie(folder) over wat aanwezigheid betekent

 Bespreek met partners de aanwezigheidspercentages op  
 alle niveaus

 Zorg voor goede bereikbaarheid tussen partners 
 Partnerorganisaties bezoeken geregeld de school

Beleid en 
strategie

 Evalueer het aanwezigheidsbeleid twee keer per jaar
 Informeer het personeel twee keer over het aanwezig- 

 heidsbeleid
 Communiceer het aanwezigheidsbeleid naar alle 

 betrokkenen een keer per jaar en bij wijziging

  Betrek de leerlingen bij het opstellen en wijzigen  
van het aanwezigheidsbeleid

 Informeer ouders over het aanwezigheidsbeleid
 Communiceer regelmatig naar ouders over aanwezigheidsbeleid
 Laat ouders meedenken over het aanwezigheidsbeleid
 Stimuleer ouderbetrokkenheid 

 Organiseer samen partners een sluitende aanpak voor 
 problematisch verzuim

 Registratie codes zijn bekend bij partnerorganisaties
 Stel je als partnerorganisatie op als ‘critical friend’ 

Re-integratie  Maak een risicoanalyse van de terugkerende leerling
 Geef terugkerende leerling op eerste dag extra 

  aandacht 
 Zorg voor individuele begeleiding van terugkerende 

 leerling
 Faciliteer een buddy voor de terugkerende leerling

 Bespreek het traject van terugkeer met de  
 terugkerende leerling

 Maak een plan met de leerling over gemiste lesstof
 Maak een integraal terugkeerplan met de leerling

 Informeer en betrek ouders bij het plan van aanpak re-integratie  Huisbezoeken zijn het meest waardevolle instrument bij verzuim
 Informeer elkaar(partners), ouders en leerlingen over de 

 voortgang van het re-integratieplan

Partnerschap   Zorg voor een fysieke ruimte voor ketenpartners die  
zich bezig houden met aanwezigheid

 Stimuleer professionals om ouders gelijkwaardige partner te zien  Bezoek de school geregeld
 Organiseer gezamenlijke studie- en informatiebijeenkomsten  

 voor elkaar
 Deel informatie waarbij dat wettelijk is toegestaan
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