
Leergemeenschap
Preventie (van thuiszitten) – 4 februari 2021



Welkom

Vanuit de Eventspace Stadstuin in Utrecht

Webinar over preventief beleid op basis van verzuimcijfers

en een proeftuin rond schoolaanwezigheid

• Mike Jolink van het Steunpunt Passend Onderwijs

• Peter Hulsen van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

• Veel ruimte voor interactie via de chatfunctie en groepsgesprekken



Praktijkvragen als vertrekpunt

• Hoe kunnen we preventiever werken door meer aandacht te besteden aan 
registratie van (zorgelijk) ziekteverzuim en hoe kunnen we sneller met elkaar 
werken rond ziekteverzuim?

• Hoe koppel je de registratie aan effectieve beleidsvoering (het lerend 
vermogen)? Hoe kunnen we de samenwerking tussen partijen versterken in het 
reduceren en het voorkomen van thuiszitten? Hier gaat het om vragen rond 
verantwoordelijkheid en regievoering.

• Hoe kan het SWV scholen ondersteunen bij het preventief handelen?



Programma

Actualiteiten door Peter Hulsen
• Onderzoek naar verzuim: laatste stand van zaken
• De prestatiebox en preventie van thuiszitters 
• Checklist aanwezigheidsbeleid (Ingrado)

Twee praktijkpresentaties 
• Thuiszitters aanpak gemeente Amsterdam (Laura Thomassen) over verzuim, 

gegevensdeling / analyse en samenwerking (stappenplan en bouwstenen op 
website beschikbaar)

• Thuiszitters aanpak SWV Almelo (Marije Brouwer met een bijdrage van Dr. 
Patricia Graczyk ) over de proeftuin rond schoolaanwezigheid in de regio 
Twente

Groepsgesprekken: doorpraten over de presentaties en eigen situatie



Actualiteiten

• Onderzoek naar verzuim: laatste stand van zaken
• De prestatiebox en preventie van thuiszitters 

• Schoolbesturen VO verantwoorden in 2021 en 2022 inzet 
prestatieboxmiddelen voor verzuimaanpak

• Documentatie over effectieve aanpakken ter voorkoming van en 
begeleiding bij verzuim op 
https://www.steunpuntpassendonderwijs-
povo.nl/themas/thuiszitters/documenten/
• M@ZL
• Handreiking aanwezigheidsregistratie (Ingrado)
• PRESENT! Een online magazine over preventie en aanpak van 

schoolverzuim

https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/themas/thuiszitters/documenten/


Praktijkpresentaties

Twee praktijkpresentaties met ruimte voor vragen via de chat

• Thuiszitters aanpak gemeente Amsterdam (Laura Thomassen) over verzuim, 
gegevensdeling / analyse en samenwerking

• Thuiszitters aanpak SWV Almelo (Marije Brouwer) over de proeftuin rond 
schoolaanwezigheid in de regio Twente



Laura Thomassen

Februari 2021

Pilot 
Thuiszittersaanpak
Amsterdam



Even voorstellen 
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Laura Thomassen



Vandaag in het kort

➢Programma Thuiszitters gemeente Amsterdam

➢Pilots Verzuimaanpak

➢Bouwstenenaanpak & Stappenplan verzuim

➢Vervolg 
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Programma Thuiszitters Amsterdam

➢ Landelijk Speerpunt & Motorgroep G4 

➢ 2018-2020 Programma thuiszitters Amsterdam

Samenwerkingsverbanden VO en PO

Gemeentelijke afdelingen Onderwijs en Zorg

➢ Focus:

Cijfers/registratie en gezamenlijke werkwijze

Preventie van verzuim: integrale samenwerking 

Verkorten duur thuiszitten (geoorloofd & ongeoorloofd 

verzuim)
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Pilots

➢ 2 pilots in Amsterdamse 

stadsdelen 

Noord (10 VO en 1 VSO school)  

lln. aantal: 4.597

Zuidoost (4 VO en 4 VSO scholen)

lln. aantal: 3.654
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De scholen in… onze ervaringen

➢ Belemmeringen

✓ Verschillende opvattingen partners op de scholen over regie -

estafettestokjes

✓ Onvoldoende zicht op verzuimaantallen (registratie/codes)

✓ Aansturing partners/ taakopvatting

✓ Samenwerking directe partners & jeugdzorg - escalatiestructuur
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De scholen in.. werkzame elementen

➢ Nabijheid

✓ op de scholen zijn

➢ Eigenaarschap partners door:

✓ Pilotgroep

✓ Werkbijeenkomsten met de partners Leerplicht, Ouder-
kindadviseurs, zorgcoördinatoren, samenwerkingsverband

➢ Betrouwbare cijfers 

✓ Audits

✓ Centrale registratie geoorloofd en ongeoorloofd verzuim, 
Leerplichtambtenaar zet ‘vinkje thuiszitters’ aan 
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Pilots
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Ervaringen en werkzame elementen

➢ Gezamenlijke preventieve werkwijze ontwikkelen

✓ Focus op samenwerking, ondersteuningsteam, vroegtijdig 
signaleren, M@ZL- aanpak & voorkomen thuiszitten

✓ Bouwstenenaanpak en Stappenplan verzuim

✓ Borging

➢ Ervaringsdeskundigheid

✓ Benutten kennis en perspectief ouders en leerlingen

➢ Versnelling, escalatiemogelijkheden en verkorten 
doorlooptijden

✓ Doorstroomoverleg 

✓ Doorbraakteam
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Bouwstenenaanpak
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Stappenplan Verzuim 17
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Vervolg

➢ Verzuim begint in het primair onderwijs

✓ Pilot primair onderwijs van start met 11 PO scholen

➢ Doorstroomoverleg

✓ Van managementoverleg naar overleg met 

ouders/leerlingen en school

➢ Borging samenwerking

✓ Samenwerkingsverbanden/ Leerplicht en Ouder-kind 

teams

➢ Focus verlegd van afwezigheid naar aanwezigheid 
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Vragen.. graag!

Mag ook via:

✓ 06-28725398

✓ lthomassen@eduquality.com
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Het ‘borrelde’ in Twente



Project Thuiszitters Twente VO

• Thuiszitterstafel

• Inventarisatie 

• Proeftuin Schoolaanwezigheid



Uitgangspunten concept visie regio Twente (po-vo-mbo)

1. Denken in totale schoolaanwezigheid

2. Gebruikmaken van het Respons to Intervention (RtI) model

3. Indeling op basis van typologie



Onze gezamenlijke reis begon in Oslo



Een proeftuin met support 



-Vanuit het Project Thuiszitters Twente: beleidsmedewerker gemeente, jeugdarts, 

leerplichtambtenaar, gedragswetenschappers SWV, verzuimcoördinator VO school, data analist

-Vanuit de V(S)O scholen: gedragswetenschappers, verzuimcoördinatoren/medewerkers, 

mentoren, teamleiders/management, beleidsmedewerkers, etc. 

Wie er allemaal ‘on board’ zijn



Let me introduce: Dr. Patricia Graczyk

• Assistant Professor of Clinical Psychology in the Department of Psychiatry at the University of Illinois at Chicago, 

with a dual doctorate in Clinical Psychology and School Psychology.

• Dr. Graczyk’s current research interests focus on the implementation of an effective Multi-Tiered System of Supports 

(MTSS)/Response to Intervention (RTI) framework to promote school attendance and address school attendance 

problems. 

• She has worked with schools for over 15 years to help them initiate, strengthen, and sustain their schools’ MTSS/RTI 

frameworks to improve students’ attendance, academic achievement, behavior, and social-emotional well-being. 



Waar staan we nu en waar gaan we naartoe?



. 

Huidige situatie en planning

- De inhoud van het RtI framework en concrete werkwijze is overgedragen middels 3 workshops

- Twee VO scholen zijn op weg

- Drie VSO scholen bereiden zich voor op de invoering 

- Twee andere VO scholen denken er over na

- Aan het einde van schooljaar 2020-2021 wordt de proeftuin geëvalueerd voor de VO scholen

- Aan het einde van 2021 vindt de evaluatie voor de VSO scholen plaats

- Er wordt continu data verzameld om het proces van implementeren te monitoren en te evalueren 



. 

Eerste ervaringen 

- Verzuim was al speerpunt, maar het was erg moeilijk om een omslag te maken om het verzuim  

daadwerkelijk naar beneden te krijgen

- Deelname aan de proeftuin was een kans voor ons

- Heel veel inspiratie en kennis opgedaan door de workshops van Dr. Patricia Graczyk

- Onze hele mindset is aan het veranderen: Van verzuimbeleid naar aanwezigheidsbegeleiding

- Uitrol binnen de hele school, niet alleen ‘iets’ van het School Aanwezigheidsteam

- Aanwezigheid wordt speerpunt in alle momenten waarop wij over de leerlingen spreken

- Data betrouwbaar maken: als je doel is om je verzuim te meten dan heb je andere gegevens nodig     

dan als je je focust op aanwezigheid
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De eerste piramides   

Minder dan 90 % aanwezigheid 
108 ll

32,3 %

Tussen de 90 en 95 % 
aanwezigheid 88 ll

26,4%

Tussen de 95-100% 
aanwezigheid 138 ll

41,3%



. 



. 



Toelichting groepsgesprekken

Groepsgesprekken (starten over 10 minuten)

• Elke groep heeft een gespreksleider (betrokken bij een van de 
praktijkregio’s)

• Inloggen via Microsoft Teams

Vervolg

• Binnen een week terug te kijken en delen van het materiaal

• 18 maart: perspectief vanuit de leerling

Bedankt voor het kijken en een goed gesprek gewenst!


