
Ontwikkelgroep 
Werken aan aanwezigheid
Vierde bijeenkomst: Praktijkvoorbeeld swv vo Noord-Kennemerland

In samenwerking 
met Ingrado, NCJ, 

BiOND & LBBO



Programma

14.00 Welkom en inleiding

14.05 Praktijkvoorbeeld SWV VO Noord Kennemerland

• Werken vanuit aanwezigheid binnen de thuiszittersaanpak; Irma de Wit

• Interprofessioneel werken; Meta Streefland en Sjakkelien Marlet

14.55 Afsluiting plenaire deel ontwikkelgroep



Ook interessant

INSA conferentie op 5-7 oktober 2022 in Nederland

Webinars van Attendance Works: 
https://www.attendanceworks.org/resources/webinars/

www.aanwezigopschool.nl

https://conference.insa.network/
https://www.attendanceworks.org/resources/webinars/
http://www.aanwezigopschool.nl/


Aanwezigheid > 95%  

Aanwezigheid < 95% > 90%

Aanwezigheid < 90%

> 80% van de populatie

< 15% van de populatie

< 5% van de populatie

Goede aanwezigheid

Ontluikend verzuim

Aanhoudend
verzuim

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

Multi Tiered Multi Dimensional Support
system (voorheen RtI-model)



Bouwstenen voor versterken van 
een goede aanwezigheid

1. Samenwerking met ouders

2. Aanwezigheidsregistratie & analyse van deze data

3. Communicatie over aanwezigheid

• Voorlichting en informatie voor ouders en leerlingen

• Motiverende gespreksvoering

4. Preventief werken aan welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling

5. Interprofessioneel samenwerken

https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/document/aanwezigheidsbeleid-op-orde/
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/terugblik/tweede-bijeenkomst-ontwikkelgroep-werken-aan-aanwezigheid/
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/terugblik/derde-bijeenkomst-ontwikkelgroep-werken-aan-aanwezigheid/


SWV VO Noord Kennemerland
Irma de Wit







Pijlers van HAS (basis)

• Handelingsgericht

• Oplossingsgericht

• Maatwerk binnen wet- en 
regelgeving

• Werken met vaste definities

• Multidimensional-Multitiered
system of support (MT-MDSS, 
voorheen RtI model)



Taalzee

• Van verzuim naar 
schoolaanwezigheid

• Leerrecht/ontwikkelingsrecht



Hoofdgebieden

• Preventie

• Monitor

• OGOO

• Interprofessioneel samenwerken

• Netwerkorganisatie (co-creatie)



Preventie

• Implementatie M@ZL

• Proeftuin (twee scholen, 2022-
2023 vijf)

3 workshops (Patricia Graczyk), 
coaching, maandelijkse analyse 
aanwezigheidscijfers, 
verzuimregistratie en 
ondersteuningsstructuur op orde



Monitor

• Vanaf 2018 registreren van 
ongeoorloofd verzuim, geoorloofd 
verzuim en dreigend thuiszitten 
(Tier 3)

• Van opdracht SWV naar 
gezamenlijke verantwoordelijkheid

• Ketenpartners betrokken

• 1 uur, 4 keer per jaar rekening 
houdend met fase school

• 4 keer per jaar overleg gemeente,

• SWV PO, SWV VO, trendsignalering



OOGO op overeenstemming gericht overleg
tussen gemeenten (5 in totaal) en SWV

• Vrijstellingen op basis van 
Leerplichtwet, art. 5 sub a,

2 maal per jaar overleg leerplicht, 
SWV PO, SWV VO, jeugdartsen

• OZA

• Doorzettingsmacht



Interprofessioneel 
samenwerken



SWV VO Noord Kennemerland
Sjakkelien Marlet en Meta Streefland



Project:
Interprofessioneel Samenwerken 
onderwijs en jeugd

LEERTRAJECT 2018 - 2023

SAMENWERKEN VANUIT DEZELFDE MINDSET – WERKEND ONTWIKKELEN –
VERBINDING THEORIE EN PRAKTIJK .



Tijdlijn  
WHY   – VIS IE

WHAT – HOE DOEN WE DIT?

HOW   – PRODUCTEN OF DIENSTEN



2018 -2019

2019 – 2020

2020 - 2021

2021 - 2022



Doel:

De ketenpartners zo effectief mogelijk laten samenwerken met als resultaat: iedere 
jongere en zijn/haar ouder(s) krijgt een zo passend mogelijke ondersteuning. (de 
schets van de ondersteuningsstructuur in onze regio)

Leidende principes: 

➔ 1 kind, 1 gezin, 1 plan
➔ Het perspectief van jongere en ouders staat centraal
➔ Versterken van preventief werken i.p.v. curatief
➔ Integrale benadering: over de domeinen heen kijken en als ketenpartners écht 

samen optrekken met elkaar en de jongere/gezin.



Visie en theoretisch kader: Interprofessioneel samenwerken; partnerschap waarin een team van professionals 
(onderwijs-en jeugdprofessionals) intensief, participatief en waarden gestuurd samenwerken met jongere en 
ouders/verzorgers t.b.v. de ontwikkeling van de jongere.

Kern van de samenwerking is communicatie en bewustzijn van verschil in perspectieven; welke positie neemt elke 
deelnemer in deze situatie in; welke rol en positie wordt een deelnemer door een ander toegedicht? Verstaan we 
elkaars taal?

Werkwijze: communiceren met en door alle betrokkenen vanuit de waarden gelijkwaardigheid en betrokkenheid;
reflectief werken en handelen: doen we met elkaar de goede dingen voor jongere en zijn/haar ouders?

Kenmerken: gelijkwaardigheid, gedeelde verantwoordelijkheid, het kunnen waarderen en benutten van elkaars 
expertise en de bereidheid met en van elkaar te leren en het (leren) spreken van een gemeenschappelijke en voor 
iedereen toegankelijke taal.



2018 -2019 Elkaar leren kennen en ontmoeten. Gedeelde urgentie. 

Visie en kader Interprofessioneel samenwerken.  Verbinding met HAS. Gezamenlijke 
jaarplanning. Themabijeenkomsten. Reflecteren op samenwerken in de school

2019 – 2020 Projectgroep. Gezamenlijke jaarplanning. 

Startgesprek op iedere school. Preventie matrix Ontmoeten - Leren en verdiepen IPS –
Tools 

2020 - 2021 Projectgroep. Gezamenlijke jaarplanning. 

Ontmoeten en verdiepen. Versterken verbinding met schoolaanwezigheid.  

2021 - 2022 Gezamenlijke jaarplanning. Projectgroep: alle partners 

zijn vertegenwoordigd. Herhalen. Verbinding en contact zoeken met andere partners. 



Tools

1. Methodische casusbespreking a.d.h.v. een tijdlijn
Doel: onderzoeken hoe we vanuit een integrale benadering de samenwerking tussen betrokken partners kunnen 
versterken.
We maken gebruik van een concrete praktijksituatie, een voorbeeldcasus.

Werkwijze:
Informatie casus en de interventies zijn chronologisch beschreven.
Professionals onderzoeken met elkaar wat ieders rol is/kan zijn, hoe de afstemming en samenwerking versterkt kan 
worden. Gesprek over de verschillende perspectieven, rolneming en benutten van elkaars expertise.
Gespreksgroepen krijgen vraagstellingen mee, zodat gesprek sturing heeft.

Voorbereiding en begeleiding:
Beschrijving (fictieve) casus, opstellen tijdlijn (behangrol), vraagstelling.
Begeleiding gespreksgroepen.



2. Systemisch werken d.m.v. een Opstelling
Doel: ontwikkelen van systemische sensitiviteit, zodat professionals voeling krijgen met de dynamiek, hun 
handelen daarop kunnen afstemmen, pro-actief kunnen zijn en hun rol kunnen nemen.

Werkwijze:
Deelnemer brengt een praktijksituatie in die opgesteld wordt. Het betreft een casus waar school, ouders, 
jongere, leerplicht, jeugdhulp…. een rol in hebben.

Voorbereiding en begeleiding:
(Ervaren) begeleiders van opstellingen inpraten over de ondersteuningsstructuur binnen het onderwijs en 
samenwerking met ouders en jeugdhulppartners.







Resultaten en opbrengst afgelopen jaren:

Leertraject was gericht op directe schil om de leerling/jongere:
• onderwijs: ondersteuningscoördinatoren, trajectbegeleiders
• consulenten SWV passend onderwijs
• J&G coach VO
• Leerplicht
• GGD: jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen

Uitwisseling, dialoog en kennisdeling met als resultaat:

➔ Gedeeld urgentiebesef van de noodzaak en effect van samenwerking
➔ Vaststellen van werkzame factoren voor effectief samenwerken: zie kaartje
➔ Ontwikkelen, inrichting, structuur en tools
➔ Planmatig evalueren en bijstellen van de samenwerking



Voorwaarden voor een lerend traject
• Herhalen
• Verbinden
• Fouten mogen maken
• Elkaar kennen
• Vaststellen van een kader

Randvoorwaarden
• Projectgroep (en stuurgroep) met een samenstelling uit verschillende geledingen
• Trekker(s)
• Draagvlak/commitment bij de organisaties (uitvoerend – bestuur), facilitering van medewerkers
• Budget
• Besef van de noodzaak van blijvende aandacht, meenemen van nieuwe medewerkers en directies en 

activeren van betrokkenen.
• Ruimte voor aanpassingen per school en organisatie

Ga niet zomaar lopen, maar denk na over een methodische aanpak!



Wat staat ons te doen?  

(Zie plan van aanpak)
➔ Dialoog met 2e schil rondom leerling: wijkteam, Gecertificeerde Instellingen, POH, zorgaanbieders 

over visie integrale aanpak
➔ Vertaling naar de praktijk a.d.h.v. casusvoorbeelden
➔ Verdieping en versterking van de samenwerking a.d.h.v. thema’s: veerkracht en welbevinden, 

schoolaanwezigheid, ketenaanpak ‘geweld hoort nergens thuis’.

Al werkend wordt de uitvoering van het project in afstemming met de ketenpartners bijgesteld.



Volgende bijeenkomst 

ontwikkelgroep

27 september 
2022 

14.00 – 16.00


