
Ontwikkelgroep 
Werken aan aanwezigheid

Vijfde bijeenkomst: praktijkvoorbeeld regio Twente

In samenwerking 
met Ingrado, NCJ, 

BiOND & LBBO



Ook interessant

Kamerbrief verzuim
Internetconsultatie 

wetsvoorstel terugdringen 
verzuim

www.aanwezigopschool.nl

https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/actualiteit/kabinet-zet-verder-in-op-terugdringen-aantal-thuiszitters/
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/actualiteit/internetconsultatie-wetsvoorstel-terugdringen-verzuim/
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

6. Masterclass school attendance door Patricia Graczyk

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/
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/terugblik/vierde-bijeenkomst-ontwikkelgroep-werken-aan-aanwezigheid/
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/terugblik/vierde-bijeenkomst-ontwikkelgroep-masterclass-werken-aan-aanwezigheid/


Van visieontwikkeling tot 
starten en doorontwikkeling

Proeftuinen Schoolaanwezigheid 
Regio Twente

Marije Brouwer-Borghuis



“Als ze er niet zijn 
kunnen ze niet 
profiteren van alles 
dat het onderwijs 
te bieden heeft”



Visie Regio Twente

Uitgangspunten:

• Gebruikmaken van het RtI/MD-MTSS raamwerk

• Denken in totale schoolaanwezigheid

• Indeling op basis van typologie



Ons avontuur tot nu toe

Schooljaar 2019-2020: 

• Start Thuiszitterstafel & Inventarisatie VO

• Nascholing VO

• Visie uitwerken

Schooljaar 2020-2021: 

• Eerste Proeftuin Schoolaanwezigheid VO

• Inventarisatie PO

• Nascholing PO & leerplicht, RMC, JGZ (Present)

Schooljaar 2021-2022:

• Eerste Proeftuin Schoolaanwezigheid PO

• Tweede Proeftuin Schoolaanwezigheid VO



Proeftuin Schoolaanwezigheid

Tier 1: Satisfactory/Regular Attendance
Absent: 5% or less
Attending: 95% or more of the time
Goal: At least 80% of students

Graczyk, 2022



Uitgangspunten werkwijze

• Op elke school een schoolaanwezigheidsteam (SAT) samenstellen om in teamverband na te 

denken over het bevorderen van schoolaanwezigheid

• SAT vergadert met vaste frequentie (wekelijks/tweewekelijks) ten behoeve van monitoring en 

methodische analyse van de schoolaanwezigheid (o.a. maandelijks een Piramide maken)

• Jeugdarts en leerplicht schuiven maandelijks aan bij de SATs

• SAT zet in op uitrol binnen de school

• SAT werkt aan goede samenwerking met jongeren, ouders en ketenpartners 



Geboden ondersteuning

• Coaches

• Data analist

• Workshops

• Consultatie



Voorbeeld VMBO school
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Shifting the Paradigm from Absenteeism to 
Attendance Without Causing a Tsunami



Uitdagingen

• Corona

• Data systemen die ingericht zijn op splitsing geoorloofd/ongeoorloofd verzuim

• Dagdelen registreren (PO) in plaats van klokuren

• Werkdruk binnen het onderwijs



Meevallers

• Dr. Patricia Graczyk als baken

• Ingebed binnen regionaal project

• Enthousiaste scholen 

• Betrokken opdrachtgevers

• Data was uiteindelijk uit alle data systemen te toveren

• Parnassys!

• Landelijke beweging



Lessons learned

• Scholen dienen direct bij de start van de Proeftuin te beginnen met de implementatie

• Het is noodzakelijk dat het SAT de juiste competenties toevoegt in het team

• Ondersteun scholen bij de data kant en heb begrip voor de frustraties die het kan oproepen

• Rem scholen waar nodig en benoem wat er al lukt en beweegt

• Zorg dat het management van de school duidelijk aan boord is

• Zorg voor uitwisseling tussen de SATs van de verschillende scholen

• Educate, educate, educate

• HAVE FUN!



Pas op!

• Laad het concept schoolaanwezigheid goed

• Geel of rood betekent: we maken ons zorgen, hoe kunnen we helpen?



Tips

• Start vanuit de inhoud 

• Begin met een afgebakende pilot

• Beleg duidelijk het opdrachtgeverschap

• Creëer draagvlak op bestuurlijk/management en uitvoerend niveau (onderwijs, leerplicht, JGZ)

• Zorg voor een projectgroep van professionals dat het proces bewaakt en de scholen ondersteunt 

• Zorg dat financiën geborgd zijn en samenwerking geregeld is (o.a. inzet JGZ en LPA)

• Wees ambitieus, maar realistisch en geduldig

• Maak de groep van “deelnemers” steeds groter 

• Profiteer van de landelijke ontwikkelingen en nieuwe focus



Hoe wij nu verder gaan

Schooljaar 2022-2023 

• Nascholing jeugdhulp, wijkteams, jeugdreclassering

• Twee “rondes” voor VO en PO

• Eerste Proeftuin Schoolaanwezigheid MBO

• Focus op implementatie & borgen van de kennis

Schooljaar 2023-2024

• ?



Bedankt voor de aandacht

Contact: m.brouwer@swv2301.nl



Laatste bijeenkomst 
ontwikkelgroep

• 22 november 2022 van 14.00 tot 16.00

• Data-informed werken aan 
aanwezigheid



15.00 uur
Start subgroep in Teams


