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Dr. Herderschêeschool

SO Dr. Herderschêeschool is een school voor leerlingen in de 

basisschoolleeftijd die om diverse redenen zeer moeilijk tot leren komen. 

Wij bieden gespecialiseerd onderwijs en begeleiding op maat voor 

leerlingen met een ontwikkelingsachterstand en/of gedragsmatige, 

fysieke of sociaal emotionele problemen die behoefte hebben aan een 

specifieke leer- en/of begeleidingsstijl. Een plek waar deze leerlingen op 

alle gebieden kunnen groeien.



Waar het begon

Voorjaar 2021

• Corona: de lockdowns, groepssluitingen en enorme verzuim vanwege corona baart zorgen in ons CvB 

(Commissie van Begeleiding).

• Present: Samenwerkingsverbanden kondigen Present aan, een voorlichting over schoolaanwezigheid.

Onze interesse was gewekt en CvB neemt deel aan de voorlichting. Vandaaruit startte een soort sneeuwbaleffect:

• De pyramide: We zijn zelf een pyramide gaan berekenen op basis van Response to Intervention methodiek.

• De schok: Nooit zijn we (het hele team) ons zoveel bewust geworden van de impact van het geoorloofd 

verzuim en de schade die samen met het ongeoorloofde verzuim veroorzaakt.

• De Pilot: We wilden de schoolafwezigheid aanpakken. Opgave voor de pilot was een logische stap.



De Pilot, de proeftuinen

Najaar 2021

• Deelname: Onze school is uitgekozen om deel te nemen aan de pilot schoolaanwezigheid.

• Proeftuinen: Start van de 4 proeftuinbijeenkomsten met Marije Brouwer en Dr. Patricia Graczyk.

• Ondersteuning: In onze zoektocht naar die nieuwe aanpak werden we ondersteunt door Dorien Nijmeijer 

(trajectbegeleider SWV), Janneke Riphagen (Leerplichtambtenaar) en Marina Markvoort 

(Jeugdverpleegkundige).

• Het SAT: We hebben intern een School-Aanwezigheids-Team geformeerd om schoolaanwezigheid in de school 

te implementeren. Alle leden volgden de proeftuinbijeenkomsten (nog online).

• Data: Om de pyramide te kunnen maken is data nodig. Hoe halen we dat uit het Leerling Administratie Systeem 

(LAS):
• Juiste schooltijden in ParnasSys

• Juiste en eenduidige registratie van de afwezigheid, op de minuut ipv dagdeel

• Overzicht van totaal verwachte schoolaanwezigheid, per groep, per leerling

• Enorme Excel-werkbladen. Importeren vanuit ParnasSys en omzetten naar visualisaties in de 3 tiers.

• Analyse: Wat laten de visualisaties ons zien en hoe interpreteren we dat? Wat zeggen de gegevens? Welke 

trends zien we? Wat zijn de verbanden met andere gegevens? Uiteindelijk welke interventies zijn passend?



Vervolg van de pilot

Voorjaar 2022

• Grip krijgen: In het SAT samen onze visie op schoolaanwezigheid scherp krijgen en de route naar ons doel 
vaststellen. Wat gaat al goed en wat vraagt om verbetering.

• Beleid: Visie, plan van aanpak, SA protocol en interventieplan worden uitgewerkt.
• Voorlichting team: Wat heeft het SAT in de proeftuinen geleerd, wat stelt het SAT voor. Het team mee laten 

denken.
• Bestaande structuren: Waar sluit SA aan op de bestaande structuren en waar kunnen we het onderdeel van 

maken zonder alles op de kop te zetten.
• Corona: afwezigheid vanwege corona vervuilt de reële data. Extra analyse, twee uitkomsten. Corona is heel 

schadelijk geweest voor de schoolaanwezigheid van onze leerlingen.
• Voorlichten ouders: Schoolgids, foldermateriaal (meer talen), ouderavonden, koffieochtenden.
• Schoolaanwezigheidsspreekuren: We nodigen ouders uit om te praten over schoolaanwezigheid van hun kind 

en wat we samen kunnen verbeteren

Einde schooljaar 2021-2022

• Vereenvoudigen analyse: De uitgebreide Excel-werkbladen vragen veel tijd en kennis. Lan een leerling 
administratiesysteem hierbij helpend zijn? Topicus (ParnasSys en UltimView) schiet te hulp.



Interventies verschillende tiers

We hebben als school voor de verschillende tiers meerdere interventies uitgewerkt in een interventieplan voor 

schoolaanwezigheid:

• Tier 1: 

Interventies zijn gericht op alle leerlingen en ouders en voornamelijk preventief. Een voorbeeld is de 

gedragsverwachting “Kom op tijd”, maar ook aandacht hebben voor elke leerling, ‘s ochtends bij binnenkomst.

• Tier 2:

Interventies zijn vaak actief gericht op een groep leerlingen, daar waar we ons zorgen maken over de 

schoolaanwezigheid. Een voorbeeld is werken aan de betrokkenheid van leerlingen vanuit SoVa-trainingen, maar 

ook in gesprek komen met ouders en samen kijken wat een oplossing kan zijn

• Tier 3:

Interventies zijn voornamelijk curatief op de individuele leerling gericht. We nodigen ouders bij ernstige zorgen 

uit voor het schoolaanwezigheidsspreekuur, of wanneer een bredere aanpak helpender is een MDO. We zoeken 

samen met ouders en deskundigen naar een passende oplossing.



En nu!

Totaal 2022-2023 (tot 19 september 2022)



Iedereen doet mee

Hoe krijg je een team mee?

• Het team: Het hele team is belangrijk. Een ieder moet zich aangesproken voelen en er 

ook eigenaarschap aan ontlenen.

• Schoolleiding: Schoolleiding doet er toe en geeft het voorbeeld en houdt het team 

warm, maar is ook het hitteschild om overzicht en controle te houden op de processen.

• Van buiten naar binnen: Gebruik expertise en goede voorbeelden van andere diensten 

en scholen. Werk samen!

• Herhaling: Blijven terug komen op de resultaten en het doel in focus.

• Inbedden: SA onderdeel maken van de bestaande structuren, zoals zorgcyclus, 

overleggen, oudergesprekken, OPP’s, pedagogisch klimaat (PBS), enz.

• Succes: Deel de successen en de mooie voorbeelden. Laat het team voelen dat hun 

inspanning resultaat oplevert.



Stichting SOTOG

Ieder kind een kans!

http://www.twog.nl/
http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1043

