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LEERLINGEN
AANWEZIG?
Aanpak schoolverzuim en
thuiszitten
FOCUS
OP SCHOOLAANWEZIGHEID
Preventie

Registreer élk verzuim

Heb contact met ouders

Let op patronen hierin. Maak
afspraken over wie het verzuim
registreert en analyseert.

Neem bij verzuim contact op met
de ouders. Bespreek samen met de
ouders en de leerling het verzuim.
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ZORGELIJK VERZUIM?

Meer dan 16 uur verzuim in vier weken: geoorloofd én ongeoorloofd

STAP 1

STAP 2

STAP 3

Ga in gesprek met
ouders

Overleg met
leerplichtambtenaar

Verken samen de
oorzaak en bedenk
een oplossing.

Overleg met de
leerplichtambtenaar.
Betrek ook de
jeugdarts of jeugdverpleegkundige bij
ziekteverzuim.

Organiseer een
multidisciplinair
overleg (MDO)
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Meld zorgelijk verzuim altijd bij leerplicht

Zijn er ondersteuningsvragen in de groep
of op school? Betrek
een adviseur passend
onderwijs. Is er ook een
ondersteuningsbehoefte
in de thuissituatie?
Betrek de ouder- en
kindadviseur.

Maak met ouders
en betrokken
professionals een
realistisch en
uitvoerbaar plan om
het schoolverzuim te
stoppen.
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IB LP JA OKA APO

STAP 4

Evalueer de
uitvoering van het
plan

Maak nieuwe
afspraken en beleg
een nieuw MDO.
Blijf frequent MDO
organiseren, het
plan uitvoeren
en bijstellen met
ouders en betrokken
professionals tot
de leerling weer
aanwezig is.

Zijn de doelen
behaald?
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IB LP JA OKA APO

De leerling is weer
aanwezig. Sluit MDO af.

THUISZITTER?

Vier weken en één dag aaneengesloten verzuim
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STAP 2

Organiseer een
multidisciplinair
overleg (MDO)

Voer plan uit en
stel bij
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IB LP JA OKA APO
SJH SO SWV

Is de situatie
vastgelopen?
Is er nog geen
oplossing?

Blijf frequent MDO
organiseren, het
plan uitvoeren
en bijstellen met
ouders en betrokken
professionals tot
de leerling weer
aanwezig is.
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Zorg dat de leerling altijd vanuit huis onderwijs kan volgen

STAP 3

STAP 1

Verken de oorzaak
voor het thuiszitten,
bedenk samen een
oplossing en maak
een plan.

Meld thuiszitter altijd bij leerplicht

IB LP JA OKA APO
SJH SO SWV

Meld aan
voor DOT
Meld de leerling
aan voor een
doorstroomoverleg
thuiszitters (DOT)
bij het SWV. Alle
betrokkenen sluiten
aan om – onder leiding
van een onafhankelijk
voorzitter – een
doorbraak te forceren.
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Doorzettingsmacht
Bij volledige stagnatie en als
terugkeer naar de school van
herkomst niet meer mogelijk is wijst
de directeur-bestuurder van het
samenwerkingsverband een school
aan die moet plaatsen.

IB LP JA OKA APO
SJH SO SWV
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Onze verzuimcoördinator is

BETROKKENEN
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Ouder, leerling, leerkracht

1

Intern begeleider (IB), leerplichtambtenaar (LPA), jeugdarts (JA)

2

Ouder- en kindadviseur (OKA), adviseur passend onderwijs (APO)
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Expert specialistische jeugdhulp (SJH) of expert speciaal
onderwijs (SO) van het samenwerkingsverband (SWV)
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