
Ontwikkelgroep 
Werken aan aanwezigheid

In samenwerking 
met Ingrado, NCJ, 

BiOND & LBBO



Programma

14.30 Opzet en doel ontwikkelgroep Werken aan aanwezigheid

14.45 Presentatie aanwezigheidsbeleid 

René Halberstad - Ingrado

15.25 Presentatie oudersteunpunt swv PO Noord Kennemerland

Jasmijn van Ipkens – ervaringsdeskundige ouder

16.00 Einde plenaire deel – we gaan uiteen in Teams





Werken aan aanwezigheid

René Halberstadt – projectleider Ingrado



PERSOONLIJK



In deze workshop:
1. Het verschil tussen ‘aanwezigheid’ en ‘verzuim’

2. Het Response to Intervention model

3. Aanwezigheidsregistratie? Hoe dan?

4. Wat kan de leerplichtambtenaar betekenen voor ‘aanwezigheid’

5. Samenwerken met ouders en leerling



Aanwezigheid
versus 

Afwezigheid

“Het lijkt maar een detail, maar 
achter deze termen zit een 
wereld van verschil”. 



Go slow, to go fast



Aanwezigheid > 95%  

Aanwezigheid < 95%, maar > 90%

Aanwezigheid < 90%

80% van de populatie

< 15% van de populatie

< 5% van de populatie

Goede aanwezigheid

Ontluikend verzuim

Problematisch
verzuim

Kearney & Graczyk, 2014, 2016, 2020; 
Graczyk, 2020

Response to Intervention (RtI) model



De 12 pijlers van 
aanwezigheidsregistratie



Overeenstemming tussen alle stakeholders

Ouders als partner

Organiseer regelmatig onverwachte tellingen in de klas

Organiseer een protocol bij de eerste dag afwezigheid

Personeel is toegankelijk

Gebruik de juiste eenduidige codes

Gebruik de registratie zorgvuldig

Gebruik de beschikbare data

Zorg voor overzicht

Evalueer regelmatig het aanwezigheidsbeleid

Vier aanwezigheid! (plenair)

Gebruik informatieborden

Reid, 2014



Samenwerken met de 
leerplichtambtenaar

• Eerder contact dan de verplichte
melding mag is wenselijk!

• Korte lijnen! Zorg voor regelmatig
contact.

• En….gebruik de checklist 
‘aanwezigheidsbeleid’



Samenwerken met 
ouders en leerling





Om nog eens na te slaan:



Via het web:

• Handreiking én checklist aanwezigheidsregistratie

• Handreiking ouderbetrokkenheid PO, VO én MBO

• Onderzoek naar ziekteverzuim en kortdurend ongeoorloofd verzuim

• www.Ingrado.nl

• Kennisclip Response to Intervention

• https://www.youtube.com/watch?v=fVbdM4x3IPc

http://www.ingrado.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=fVbdM4x3IPc


Vragen ?



Oudersteunpunt PPO-NK
Een oudersteunpunt opzetten samen met ouders

12 oktober 2021

Jasmijn van Ipkens



Mijn stem laten horen………..



Het Oudersteunpunt nu



Maar ook………..

• Oudercafé 4x per jaar 
• Buddyproject (pilot)
• Persoonlijk contact met een consulent 
• Passend Onderwijscafé’s
• Werkgroep Oudersteunpunt bestaat uit 

professionals en ouders. 



Een duidelijke visie

Ouderschapstheorie van 
Alice van der Pas

Bufferdenken

1. Solidaire gemeenschap
2. Goede taakverdeling
3. Metapositie 
4. Goede ouderervaringen



In de praktijk

Begrijpen – Begrijpen – Begrijpen
Gevoel doet er toe
Net als taalgebruik



Een goede samenwerking 



Einde plenaire deel



Subgroepen in Teams

1. Aanwezigheidsbeleid PO en VO – René Halberstad en Evelien v.d. Broek

2. Samenwerken – Elzeline Bergisch

3. Effectieve interventies – Bea van Heukelom en Mark Weghorst

De link naar Teams is te vinden in het Teams kanaal en in de 
bevestigingsmail.


