
HET BOSSCHE THUISZITTERSPACT

DOE HET SAMEN  
MET DE JONGEREN!

Een breed gedeeld urgentiebesef is de basis 

van de succesvolle aanpak in de gemeente 

‘s-Hertogenbosch om het aantal thuiszitters 

terug te dringen. De afspraken zijn vastgelegd 

in een lokaal Thuiszitterspact. Aleksandra 

Essens en Chehrazad El Boudouhi, beiden 

werkzaam bij de gemeente ’s-Hertogenbosch, 

vertellen wat de belangrijkste ingrediënten 

zijn van de Bossche aanpak. Essens is 

teamleider van o.a. het team Leerplicht 

en El Boudouhi is leerplichtambtenaar en 

één van de regisseurs van de uitvoering 

van het Bossche Thuiszitterspact.

Hoewel alle betrokken professionals de 

afgelopen jaren hun best deden om elke 

thuiszitter binnen drie maanden op een 

passende plek in het onderwijs te krijgen 

- dat is immers de landelijke opdracht 

– in ’s-Hertogenbosch lukte dat te vaak 

niet. Voor Essens was deze constatering 

aanleiding om in actie te komen.

UNANIEM ‘JA’

Zich realiserende dat veel verschillende 

partners een rol spelen bij de 

thuiszittersproblematiek en dat hun 

onderlinge samenwerking hierbij essentieel 

is, nodigde Essens allereerst alle 

bestuurders van betrokken organisaties 

uit voor een bijeenkomst. “Ik ben bij 

de bestuurders begonnen, omdat hun 

commitment en hun medewerking essentieel 

zijn voor de uitvoerders. We moeten 

samen eerst expliciet uitspreken dat we 

dit allemaal heel erg belangrijk vinden. 

En dat is gebeurd. Op de vraag of de 

besturen zich ervoor willen inzetten om de 

ambities van het landelijke Thuiszitterspact 

te halen, kregen we een unaniem ‘ja’. Zo 

begonnen we het proces met een breed 

urgentiebesef. Dat is de basis geweest van 

ons eigen Bossche Thuiszitterspact dat 

door alle bestuurders is ondertekend.”

ZES BOUWSTENEN

Net zoals bij het landelijke Thuiszitterspact, 

is de inzet van de Bossche variant dat 

geen enkele leerling langer dan drie 

maanden thuis zit zonder passend aanbod 

van onderwijs en/of zorg. Om dat doel te 

bereiken is er een aanpak ontwikkeld die 

bestaat uit zes bouwstenen. Op basis van 

deze bouwstenen hebben de betrokken 

partners werkafspraken gemaakt.

Bouwstenen van het Thuiszitterspact 

Den Bosch

1.   Stimuleren van aanwezigheid

2.   Betrouwbare registratie en 

vroegtijdige signalering

3.  Contact met leerling en ouders

4.   Vroegtijdige en continue 

samenwerking partners

5.   Van stagnatie naar doorbraak

6.   Dekkend aanbod van onderwijs 

en jeugdhulp/zorg

ALEKSANDRA ESSENS EN 
CHEHRAZAD EL BOUDOUHI
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AANWEZIGHEIDSBELEID

Aan de ontwikkelde aanpak ligt een aantal 

belangrijke uitgangspunten ten grondslag. Zo 

staat preventie voorop, vertelt El Boudouhi. 

“We wachten niet, maar komen bij de 

eerste signalen direct in actie. Verder is 

essentieel dat we kiezen voor een positieve 

insteek, namelijk de aanwezigheid van 

leerlingen. Dat houdt in dat we leerlingen 

stimuleren en motiveren om aanwezig te 

zijn op school, hen laten voelen dat ze 

worden gezien, dus dat ze worden gemist 

in de klas als ze niet op school zijn. Dat 

is een wezenlijk andere benadering dan 

wanneer je je richt op hun áfwezigheid. 

We wijzen niet met het vingertje, maar 

we kijken vooral naar de positieve kant, 

naar wat wél lukt, naar de mogelijkheden 

om jongere weer op school te krijgen.”

Deze aanwezigheidsbenadering vraagt 

vooral wat van de school. Scholen moeten 

niet alleen een goede verzuimregistratie 

hebben en snel op afwezigheid reageren, 

ook is het belangrijk dat leraren op een 

andere manier met leerlingen en ouders 

communiceren over verzuim. “We zijn niet 

gewend om verzuim positief te benaderen”, 

zegt El Boudouhi. “Het is de bedoeling dat de 

leraar of verzuimcoördinator in gesprekken 

met leerlingen en/of ouders niet zozeer 

de blokkades benadrukt, maar vooral op 

zoek gaat naar de mogelijkheden van de 

leerling. De GGD heeft tips geformuleerd 

die leraren daarbij kunnen helpen.”

NEEM ONS SERIEUS!

Deze positieve insteek hangt nauw samen 

met een ander cruciaal kenmerk van de 

aanpak, namelijk dat de jongere en zijn/haar 

ouders centraal staan. Dat blijkt allereerst 

uit het feit dat er jongeren en ouders zijn 

betrokken bij de ontwikkeling van de aanpak. 

Er zijn met hen gesprekken gevoerd en de 

adviesraad Eigenwijsheid van het LAKS heeft 

kritisch meegedacht over de bouwstenen en 

de werkafspraken. “Belangrijke boodschap 

van de jongeren was: neem ons serieus!”, 

vertelt Essens. “We zijn ons nog meer 

gaan realiseren dat we de jongeren nodig 

hebben om de thuiszittersproblematiek 

te lijf te gaan. Daarom nodigen we de 

betreffende thuiszitter steevast uit 

voor het multidisciplinair overleg. Dat 

is heel essentieel. De meeste jongeren 

kunnen heel goed aangeven wat ze nodig 

hebben. Afhankelijk van de leeftijd en 

van de wens van de leerling, zijn ook 

de ouders aanwezig bij dit overleg.”

In het multidisciplinair overleg spreken de 

partners in samenspraak met de leerling/

ouders af wat er moet gebeuren om ervoor 

te zorgen dat de leerling zo snel mogelijk op 

een passende plek terecht kan. “Ze zoeken 

samen out of de box naar oplossingen”, zegt 

Essens. “Belangrijk is dat we ook afspreken 

welke partner daarbij in de lead is. Bij de 

ene casus is het zinvol dat jeugdzorg de 

kartrekker is, maar het kan bijvoorbeeld ook 

de GGD zijn of het maatschappelijk werk. 

Door expliciet af te spreken wie er aan zet 

is, kun je elkaar ook gemakkelijk aanspreken. 

Want dat hebben we ook afgesproken: 

iedereen is aanspreekbaar op de afspraken 

die in het overleg zijn gemaakt.”

60% MINDER THUISZITTERS

Inmiddels, ruim een jaar na de ondertekening 

van het Bossche Thuiszitterspact, is 

duidelijk dat de aanpak werkt: er waren 

in de gemeente het afgelopen jaar 60% 

minder thuiszitters dan in de voorgaande 

jaren. Zowel het absoluut verzuim als het 

langdurig relatief verzuim is afgenomen. “Ik 

ben trots op alle partners en de kartrekkers 

bij de gemeente die dit resultaat hebben 

bereikt”, zegt Essens. “Het is te danken aan 

hun inzet, maar ik denk dat die inzet vooral 

het gevolg is van het brede urgentiebesef 

dat is ontstaan. Dat we allemaal vinden 

dat kinderen niet thuis horen te zitten, dat 

we vinden dat we tekort zijn geschoten als 

er een leerling thuis zit. Dat we dat niet 

accepteren en dus iets moeten doen.”

MEER INFORMATIE
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m.wickering@s-hertogenbosch.nl
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