
Webinar (Preventie van) thuiszitten
Wet- en regelgeving en preventief werken



Welkom

Vanuit de Eventspace Stadstuin in Utrecht
Webinar ontwikkelgroep (Preventie van) thuiszitten

• Mike Jolink van Steunpunt Passend Onderwijs

• Peter Hulsen van Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

• Gastsprekers Sylvia Philippa en Kim Peer (OCW) & René Halberstadt en 

Henrie Mastwijk (Ingrado)



Programma

14.05 – 14.20 uur  Kennismaking ontwikkelgroep door Peter Hulsen en Mike Jolink

14.20 – 14.50 uur Deel 1: (Preventie van) thuiszitten, wet- en regelgeving door Sylvia 

Philippa en Kim Peer

14.50 – 15.20 uur Deel 2: Verzuimregistratie en preventief werken door René  

Halberstadt en Henrie Mastwijk 

15.20 uur Afsluiting en doorkijk tweede webinar



Achtergrondschets ontwikkelgroep en 

ingediende vraagstukken



Wie nemen deel aan de Ontwikkelgroep ? 



Belangrijke thema’s voor de deelnemers

• Regionaal beleid: samenwerking en keten vormgeven en uitvoeren

• Definitie en aantallen (eenduidigheid)/registratie

• Wat werkt? Curatief? En hoe de verschuiving naar preventief?

• Meer maatwerk

• Vragen over wet- & regelgeving en verantwoordelijk



Voorbeelden onderliggende vragen (1)

Definities/verzuim

• Welke definities hanteren verschillende partijen? Hoe zorgen we voor 

meer eenduidigheid? Nu veel ruis.

• Hoe gaan anderen om met de registratie van geoorloofd en 

ongeoorloofd verzuim?



Voorbeelden onderliggende vragen (2)

Wet- en regelgeving

• Verschillende vragen over de variawet (maatwerk): over verantwoordelijkheden

en financiering (bijvoorbeeld gebruik van commerciële aanbieders).

• Verschillende vragen over het integreren van onderwijs – jeugd(hulp/zorg): 

financieringsstromen en minder ‘gedoe’ over verantwoordelijkheid & taken.

• Vragen over het wettelijk vastleggen van doorzettingsmacht.



Voorbeelden onderliggende vragen (3)

Preventief werken

• Hoe kunnen mentoren op school tijdig signaleren wanneer er sprake is van verhoogd risico op 

thuiszitten en hoe kunnen ze hier op een juiste manier op reageren?

• In de praktijk loopt men tegen complexe problematiek aan (een te grote wond voor de pleister = 

onze huidige M@zzl aanpak). Hoe kunnen we de ‘wond’ kleiner maken en nog preventiever 

werken? Hoe doen anderen dit?

• In regionaal beleid is beschreven dat thuiszitters samenwerking vraagt tussen het 

samenwerkingsverband, de gemeente en de zorgaanbieders. Hoe kunnen we dit in de praktijk het 

beste uit gaan voeren en vormgeven en hoe kunnen we leerplicht hier ook op een goede manier 

in meenemen? 



Impact corona

Zorgen

• Dat meer kinderen buiten beeld raken.

• Het emotioneel welbevinden van kinderen (lang buiten beeld).

• Thuiszittende kinderen worden vergeten in regelingen (bijvoorbeeld gratis laptops, etc.).

• Regievoering – situaties waar meerdere organisaties zijn betrokken.

Kansen

• Afstandsonderwijs en –begeleiding.

• Benutten van maatwerk mogelijkheden (flexibeler werken voor de kinderen).

• De mooie zaken die bijvoorbeeld voor de noodopvang zijn ontwikkeld.

• De lessen die op verschillende websites zijn verzameld.



Afstandsonderwijs en -begeleiding

• Minister Slob en het landelijk thuiszittersoverleg: kijken naar kansen
• Kinderen die tijdelijk niet naar school kunnen.

• Contact houden en overstap naar school kleiner maken.

• Lange termijn: combinatie van online en fysiek Onderwijs.

• Peiling Ouders & Onderwijs
• 60% van de thuiszittende kinderen kreeg afstandsonderwijs aangeboden.

• Relatie/contact met de school.

• Het is maatwerk: afhankelijk van situatie kind wat in de toekomst wenselijk is.



Wet- en regelgeving

Sylvia Philippa & Kim Peer



Inhoud

1. Wettelijke definitie

2. Wettelijke uitgangspunten

3. Wettelijke mogelijkheden

4. Huidige ontwikkelingen

5. Afsluitende mentimeter



Wettelijke definitie

Wat is de wettelijke definitie van een thuiszitter?

A. Alle kinderen die niet naar school gaan (absoluut en langdurig relatief verzuim).

B. Alle kinderen die niet naar school gaan, langer dan drie maanden (absoluut en 

langdurig relatief verzuim).

C. Er is geen wettelijke definitie.



Wettelijke definitie

Er is geen wettelijk vastgelegde definitie

Absoluut verzuim & langdurig relatief verzuim meer dan drie maanden

Thuiszitterspact

Aanleiding LRV: De verzuimsoort Langdurig Relatief Verzuim (LRV) is in augustus 

2016 ingevoerd, omdat de politiek de gehele populatie van jongeren in beeld wil 

hebben die 4 lesweken of langer thuiszitten. Voorheen was dat alleen de groep 

absoluut verzuimers. Dit is uitgebreid met de groep Langdurig Relatief Verzuimers. 



Wettelijke uitgangspunten

Leerplichtwet

• Artikel 25 rapportage

• Artikel 5 

Rollen

• Gemeente: terugdringen verzuim en handhaven leerplicht

• Onderwijsinstellingen: zorgplicht

• Samenwerkingsverband: passend onderwijsaanbod

• Inspectie: toezicht uitvoering Lpw

• DUO: uitvoering



Huidige ontwikkelingen (1)

1. Definitie, registratie & gegevensdeling

2. Regierol

3. Maatwerkmogelijkheden



Huidige ontwikkelingen (2)

1. Definitie, registratie & gegevensdeling

• Leerplichttelling versus verzuimregister versus eigen beleid

• Geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

• Wetstrajecten:

- Vrijstellingen op grond van artikel 5 onder a

- Verzuimgegevens swv’s



Huidige ontwikkelingen (3)

2. Regierol

• Samenwerking school en gemeente

- Goede voorbeelden

• Wettelijk tracject;

- Doorbraakaanpak



Huidige ontwikkelingen (4)

3. Maatwerkmogelijkheden

• Communicatie

• Wettelijk traject:

- onderwijs-zorgarrangementen



Vragen (1)

Ondanks de impliciete taak die swv’s nu hebben voor het 

(preventief) terugdringen van thuiszitters kunnen zij al veel meer 

dan gedacht wordt.  

Eens of oneens?



Vragen (2)

Wat is volgens jullie de wenselijke (wettelijke) definitie van een 

thuiszitter?



Vragen (3)

Voor het vervolg: ik zou meer aandacht willen voor…





Inhoud

1. Even de voorkennis ophalen…

2. Introductie verzuim

a) Leerplichtwet

b) Cijfers

c) Geoorloofd en ongeoorloofd

3. Samenwerken in de praktijk (MAS) 

4. Samenwerken in de theorie

5. Vragen?



Schoolverzuim melden

De Leerplichtwet

5 - 18 jaar

5 - 16 jaar  Volledig leerplichtig

16 - 18  jaar Kwalificatieplicht (combinatie leren/werken mogelijk)

Ouders en leerling verantwoordelijk voor inschrijving en schoolbezoek



Schoolverzuim melden

Soorten verzuim

• Geoorloofd

• Ongeoorloofd (absoluut en relatief):

1.>16u per 4wkn

2. Langdurig relatief verzuim (> 4wkn aaneengesloten verzuim)

3. Overig verzuim



Ongeoorloofd schoolverzuim, de cijfers



Is er een probleem?





Methodische Aanpak Schoolverzuim

https://www.ingrado.nl/onderwerp/methodische_aanpak_schoolverzuim_mas


MAS



Response to Intervention (RtI)



Waaraan voldoet een goed verzuimbeleid? (1)

Informeren en sensibiliseren

• Is het beleid bekend bij: Leerkrachten?

• Is het beleid bekend bij: ouders én kinderen?

• Is het beleid bekend bij: lokale instanties  

(Leerplicht/JGZ/wijkteams)?



Waaraan voldoet een goed verzuimbeleid? (2)

Informeren en sensibiliseren

• Is het beleid bekend bij: Leerkrachten?

• Is het beleid bekend bij: ouders én kinderen?

• Is het beleid bekend bij: lokale instanties  
(Leerplicht/JGZ/wijkteams)?

Preventieve aanpak

• Uniforme registratie

• Snelle detectie

• Snelle follow up



Waaraan voldoet een goed verzuimbeleid? (3)

Informeren en sensibiliseren

• Is het beleid bekend bij: Leerkrachten?

• Is het beleid bekend bij: ouders én kinderen?

• Is het beleid bekend bij: lokale instanties (Leerplicht/JGZ/wijkteams)?

Preventieve aanpak

• Uniforme registratie

• Snelle detectie

• Snelle follow up

Begeleiding

• Individuele begeleiding van ouders en kinderen (gemiste lessen)

• Huisbezoek

Attenderen en Sanctioneren

• Al in de meest milde variant: bespreken en aanspreken



Link naar verwijzingen

• Kearney & Graczyk

https://link.springer.com/article/10.1007/s10566-013-9222-1

• Animatie MAS 

https://www.ingrado.nl/onderwerp/methodische_aanpak_schoolverzuim_mas

• Flyer MAS 

https://www.ingrado.nl/assets/uploads/Flyer-Methodische_Aanpak_Schoolverzuim-

versie_april_2019.pdf

• Verzuim in primair onderwijs (KBA) 

https://www.kbanijmegen.nl/doc/pdf/Leerplicht%20in%20het%20primair%20onderwijs.pdf

• INSA (international network school attendance)

https://www.insa.network/

https://link.springer.com/article/10.1007/s10566-013-9222-1
https://www.ingrado.nl/onderwerp/methodische_aanpak_schoolverzuim_mas
https://www.ingrado.nl/assets/uploads/Flyer-Methodische_Aanpak_Schoolverzuim-versie_april_2019.pdf
https://www.kbanijmegen.nl/doc/pdf/Leerplicht%20in%20het%20primair%20onderwijs.pdf
https://www.insa.network/




Afsluiting

• Terugkijken webinar en achtergrond documenten via SPO

• Openstaande vragen

• Tweede webinar: lessen uit onderzoek

• Aanbod: kleine groepsgesprekken


