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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)



Leidende principes MD-MTSS*

• Afstemmen van de ondersteuning op de behoeften van alle leerlingen 
middels een gelaagd kader

• Focus op systemen en groepen naast een focus op individuen

• Preventieve focus – niet wachten tot het misgaat

• Teambenadering
• Data-informed handelen

• Oplossingsgerichte benadering

• Weten wat werkt – gebruik maken van wetenschappelijke kennis en 
inzichten

*Kearney & Graczyk 2014, 2020 



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/


Voorbeelden

Samenwerkingsverband 
Vo Noord-

Kennemerland

Proeftuinen regio 
Twente

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


Data-informed werken aan 
aanwezigheid

René Halberstadt (Ingrado)

Bea van Heukelom (Steunpunt Passend Onderwijs)



Wetten m.b.t. verzuim

• Leerplichtwet (1969)

• Wet Registratie Onderwijsdeelnemers WRO (2019)

• Wet Primair Onderwijs

• Wet Voortgezet Onderwijs

• Wet Passend Onderwijs (2014)



Twee soorten verzuim

1) Ongeoorloofd verzuim

• Geen inschrijving op een school, geen vrijstelling
• (Absoluut verzuim)

• Wel ingeschreven, maar geen vrijstelling
• (Relatief verzuim)

2) Geoorloofd verzuim

• Geen inschrijving op school, wel een vrijstelling

• Wel een inschrijving, wel een vrijstelling



• Nationale database met 
onderwijsgegevens

• Beheert door DUO, een organisatie 
binnen het Ministerie van OCW

• Portal 

• In- en uitschrijvingen

• Meldingen ongeoorloofd verzuim

Wet Register 
Onderwijsdeelnemers (2019)



Registratie en melden van verzuim
• Verplichting voor scholen om verzuim te registreren

• Geen richtlijnen voor het registreren van geoorloofd 
verzuim

• Richtlijnen voor het registreren van ongeoorloofd 
verzuim worden afgeleid van regelgeving voor het 
melden daarvan.

• Sommige richtlijnen zijn contrair (melden halve dagen, 
klokuren, lesuren)



Data over schoolverzuim 
en aanwezigheid I

M. de Weerd, 2022

Geen inschrijving op school Ingeschreven op school

Geen 
vrijstelling

Vrijstelling Ongeoorloofd 
verzuim

Geoorloofd 
verzuim

Aanwezigheid

School NB NB BI BI BI

Gemeente BI BI BI NB NB

DUO BI BI BI NB NB

Ministerie 
OCW

BA BA BA NB NB

BA = Beschikbaar op geaggregeerd niveau, BI = Beschikbaar op Individueel niveau, NB = Niet beschikbaar



Betrouwbaarheid 
data

Globale 
categorieën

Interpretaties

Meten we wat we willen meten?

Dekken de data de lading?

Gil Keppens, INSA October 4-7, 2022



Onderzoeksresultaten

• Inspectie van het Onderwijs 2015-2016 
onvoldoende naleving van de 
Leerplichtwet

• 27% Primair Onderwijs, 69 % Speciaal
Onderwijs

• 11% Voortgezet Onderwijs

• Grootste problemen: Absentieregistratie, 
melden ongeoorloofd verzuim en 
toestaan verlof

• Roelofs et al. 2021 

• Minder systematisch registreren in PO in 
vergelijking met VO

• Suggereren dat schoolpersoneel in PO 
terughoudend is om verzuim te melden

Data over schoolverzuim en 
aanwezigheid II



Wie zien we over het hoofd?

• Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften 

• Leerlingen met negatieve life events, zoals gepest zijn

• Jonge mantelzorgers

• Zieke leerlingen

• Residentiële leerlingen

• Nieuwkomers

• …

Hoe kunnen we alle leerlingen laten profiteren van het/een onderwijsaanbod?

Malin Gren Landell, INSA October 4-7, 2022



Is er een probleem?



Geoorloofd verzuim en kort durend ongeoorloofd verzuim in het PO/VO, Roelofs et al., 2020



Geoorloofd verzuim en kort durend ongeoorloofd verzuim in het PO/VO, Roelofs et al., 2020





Waarom doen we 
het niet?

• Gebrek aan vertrouwen dat het iets 
oplevert

• Angst voor gebruik van de data voor 
inspectiedoeleinden of leerplicht

• Als je het weet, moet je er iets 
mee…gebrek aan middelen of tijd

Gil Keppens, INSA October 4-7, 2022



“Compare to learn not tot compete”

Malin Gren Landell, INSA October 4-7, 2022



Verzamel niet alleen de data, 
maar gebruik deze data op een 
zinvolle wijze: 

• Analyseer de data 

• Gebruik de analyse om 
systematisch aanwezigheid te 
bevorderen en verzuim te 
voorkomen

• Ga met elkaar het gesprek 
aan

Malin Gren Landell, INSA October 4-7, 2022



7 reasons why…
aanwezigheidsdata ertoe doen

OOG HEBBEN VOOR DE 
LEERLING EN PASSENDE 

INTERVENTIES INZETTEN –
INDIVIDUEEL NIVEAU

IDENTIFICEREN VAN RISICO-
EN BESCHERMENDE 

FACTOREN VOOR 
AANWEZIGHEID –
GROEPSNIVEAU

SYSTEMATISCHE 
SCHOOLVERBETERING

SIGNALEREN WAAR 
BEHOEFTEN AAN MIDDELEN 

BESTAAT

EVALUATIE VAN 
INTERVENTIES

VERHOOGDE 
BETROKKENHEID VAN 

OUDERS, LEERLINGEN EN 
DOCENTEN

VERHOOGDE 
AANWEZIGHEID DOOR TE 

INFORMEREN OVER 
AANWEZIGHEIDSGEGEVENS

Malin Gren Landell, INSA October 4-7, 2022



Praten over data

• Leerlingen

• Ouders

• Leerkrachten

• Schoolleiding, beleid, politiek

Malin Gren Landell, INSA October 4-7, 2022



Leerlingen

• Aan- en afwezigheidsmonitoring 
als interventie om schooluitval 
te voorkomen (e.g. Learning & 
Work, 2020)

• Het visualiseren van de 
aanwezigheid en het bespreken 
daarvan met de leerling 
bevorderen de aanwezigheid en 
de motivatie om naar school te 
gaan.

Malin Gren Landell, INSA October 4-7, 2022



Ouders

• Aanwezigheid verhogen door 
ouders te informeren over de 
dagen van afwezigheid 
(Robinson, m.fl., 2018)

• Ouders informeren over 
afwezigheid van hun kind in 
combinatie met informatie over 
risicofactoren voor 
verzuimproblemen en waar zij 
ondersteuning kunnen krijgen 
(e.g. Balfanz & Byrnes, 2013)

Malin Gren Landell, INSA October 4-7, 2022



Leerkrachten

What’s in it for me? Feedback uit registraties 

Actief leren van de 
aanwezigheidsdata –
mogelijkheid om de leer- en 
werkomgeving te verbeteren

Dialoog in de school 

Malin Gren Landell, INSA October 4-7, 2022



Schoolleiders, beleid en politiek

• Cijfers spreken aan

• Focus op leerresultaten en –
opbrengsten

• Weinig focus op en analyse van 
aanwezigheidsdata, 
welbevinden, veiligheid

• Zij hebben invloed op de 
voorwaarden, zoals het 
aanpassen van 
registratiesystemen.

Malin Gren Landell, INSA October 4-7, 2022



Weet jij hoe de 
aanwezigheidsgegevens 

van jouw school eruit 
zien?

Welke doelen heb je als 
school op het gebied 

van 
schoolaanwezigheid?

Wat zijn jouw 
uitdagingen? Wat kun je 

leren van andere 
scholen?



Aandachtspunten

• Data is neutraal; interpretaties niet

• Kijk naar ongeoorloofd verzuim én geoorloofd verzuim

• Verzuimregistratie ≠ aanwezigheidsregistratie

• Wat zijn onderliggende oorzaken?

• Wat is helpend op het niveau van de school, leraar en leerling?

• “Compare to learn, not to compete.”





Poll 1

Wat is jou het meest bijgebleven uit de bijeenkomsten?

Wat heb je gemist?



Poll 2

Zie jij in jouw werk al een denkomslag ontstaan van verzuim naar 
aanwezigheid?



Poll 3

Wat heb jij nodig om een volgende stap te zetten naar werken 
vanuit aanwezigheid?


