
Leergemeenschap
Preventie (van thuiszitten) – 18 maart 2021



Welkom

Vanuit de Eventspace Stadstuin in Utrecht

Webinar over de relatie tussen leerling, ouders en school bij verzuim & 

wat kunnen we leren van twee praktijksituaties

• Mike Jolink van het Steunpunt Passend Onderwijs

• Samen met JongPIT (Femke Zoggel) en Ouders & Onderwijs (Marieke Boon)

• Ruimte voor interactie via de chatfunctie en groepsgesprekken



Programma

In gesprek met Femke en Marieke 

• Over de relatie en samenwerking tussen leerling, ouders en school

• Een korte terugkoppeling van de rol van ouders bij verzuim (Ingrado en Ouders&Onderwijs).

Twee praktijkpresentaties 

• Vincent (po leerling): een thuiszitter in Groningen – een beschouwing vanuit verschillende 
perspectieven door Jacqueline Maurice (KEI)

• Kaylee: haar ervaringen als thuiszitter – een gesprek over haar schoolloopbaan en haar 
beschouwing

Groepsgesprekken: doorpraten over de presentaties 

Korte plenaire terugkoppeling door Femke & Marieke



In gesprek met Femke en Marieke

Samenwerking ouder, kind en school

Leergemeenschap preventie van thuiszitten Steunpunt Passend Onderwijs

Marieke Boon & Femke van Zoggel

18 maart 2021



In gesprek met Femke en Marieke

Niet gelijk, wel gelijkwaardig



In gesprek met Femke en Marieke

In gesprek met elkaar 
• Wacht niet te lang

• Blijf in gesprek

• Houd oog voor de relatie

• Werk samen

• Verwacht veel

• Uitspreken - afspreken - aanspreken 

• Een oplossing is geen oplossing als kind 
en ouders er niet achter staan



In gesprek met Femke en Marieke

Kinderen/jongeren geven aan 
Wat is lastig?
• Niet altijd (echt) geluisterd
• Zelf ook soms lastig om aan te geven wat nodig is
• Gebrek aan informatie, hoe vind ik de weg?
• Niet altijd passende persoon tegenover
• Afhankelijk van wie je tegenkomt welke ondersteuning je krijgt
Kansen 
• Creativiteit
• Echt luisteren
• Afstandsonderwijs kan preventief heel veel betekenen
Rollen leerling/ouders
• Invloed ouders heeft veel invloed, wat als ouders die weg niet weten’?
• Goed om kinderen/jongeren samen met ouders te zien, 

maar ook los van elkaar



In gesprek met Femke en Marieke

Ouders geven aan 
Proces en communicatie:

• Niet altijd (echt) geluisterd

• Er zaten veel mensen aan tafel

• Gebrek aan informatie, hoe vind ik de weg?

• De oplossing was al bedacht

• Onder druk gezet

• Veel tijd

Systeem:

• Geen passende onderwijsplek

• Zorgplicht wordt niet nagekomen

• Geen vrije schoolkeuze

• Bureaucratie

• Geen geld



In gesprek met Femke en Marieke

Onderzoek ouders en verzuimbeleid

• Behoefte aan informatie melden van afwezigheid en verzuimaanpak van de school

• Een derde van de ouders weet niet wat school doet als kind spijbelt. 

• 90% vindt dat school een rol neemt in aanpak spijbelen en willen direct op hoogte gebracht worden. 

• Twee derde ouders wil graag ondersteuning bij verzuim van hun kind. 

• Ouders weten niet wanner leerplichtambtenaar betrokken. Beeld leerplichtambtenaar als handhaver is 
reden school om leerplicht niet preventief te betrekken (i.v.m. relatie ouders niet op spel zetten). 

• Ouders ervaren de gesprekken op school over verzuim als positief. Resultaat is vaak beperkt. 

• Ouders ervaren de gesprekken met leerplicht over verzuim als negatief. Resultaat is vaak beperkt. 

• Ouders geïrriteerd bij geen begrip situatie en formeel opstellen/regels hanteren. 

• Ouders positief bij begripvolle en coöperatieve bejegening. 
Gelijkwaardige partner. 



In gesprek met Femke en Marieke

Rol professional
• Jij gaat straks naar huis en stapt uit de situatie. De ouder niet. 

• Sta echt open voor het verhaal van de leerling en ouders. Heb je daar tijd voor?

• Durf je eigen perspectief los te laten en open te staan voor het perspectief van leerling en 
ouders. 

• Zorg voor commitment met ouders: wij doen zaken met elkaar!

• Doorloop het hele proces gezamenlijk. 

• De verantwoordelijkheid voor het proces maakt soms dat steeds weer investeren nodig is. 

• Maak vaart, iedere week is er één in een kinderleven. 

• Drang en dwang werkt averechts en heeft grote gevolgen voor gezin.

We doen het samen!



Vincent

Ervaringsverhaal
Vincent

Door: Jacqueline Maurice (KEI)



Vincent



Vincent



Vincent



Vincent



Vincent



Vincent



Vincent



Vincent



Vincent



Kaylee

Ervaringsverhaal
Kaylee

18 maart 2021



Kaylee

Tijdlijn

2004 Nu
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Tijdlijn
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Tijdlijn



Kaylee

Knelpunten Helpend

• Slechte (onderlinge) 
communicatie

• Verantwoordelijkheid

• Geld

• Beperkte flexibiliteit

• Hokjes denken

• Meedenken

• Luisteren

• Vertrouwen

• Flexibel

• Vrijheid



Kaylee

Wat kan er anders? 

• Preventie

• Meer aandacht voor andere manieren van leren

• Meer aandacht voor studievaardigheden

• Betere communicatie en screening van leerlingen

• Systeem

• Toetsingsvormen en instructie te weinig flexibel

• Leren op eigen tempo en niveau

• Gebrekkige continuïteit ondersteuning primair en secundair onderwijs



Kaylee

Thuiszitten anders bekijken:

• Hoe zorgen we ervoor dat een thuiszitter weer aan school gaat?

• Afstandsonderwijs als alternatief voor schoolgang

• Zorg voor positieve ervaringen

• Blijf in gesprek met thuiszitters en ervaringsdeskundigen



Kaylee

Vragen?



Toelichting groepsgesprekken

Groepsgesprekken (starten over 10 minuten)

• Elke groep heeft een gespreksleider van JongPIT of Ouders & 
Onderwijs

• Inloggen via Microsoft Teams

• Eerst een korte pauze – 5 min 

Een goed gesprek gewenst!



Reflectie op groepsgesprekken

• Reflectie door Femke en Marieke

• Vervolg
• Het webinar is binnen een week terug te kijken

• Op basis van de bijeenkomst op 4 februari en vandaag kijken we naar de 
wensen voor het vervolg

Dank voor het kijken!


