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Alstublieft, onze nieuwe Nieuwsbrief 

Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief
'Doe-agenda Thuiszitters ZHZ'. Deze
nieuwsbrief is bedoeld voor al alle
professionals die elke dag weer bezig zijn om
het recht op onderwijs voor ieder kind in
Zuid-Holland Zuid te beschermen. Het volgen
van onderwijs is essentieel voor de
ontwikkeling van kinderen, want onderwijs
bereidt kinderen voor op participatie in de
maatschappij en op de arbeidsmarkt.
Bovendien biedt het een sociale omgeving
waar kinderen op kunnen trekken met
leeftijdsgenoten. Onderwijs vergroot kansen!
Aanhoudend schoolverzuim kan een serieuze
bedreiging vormen voor de ontwikkeling van
kinderen. Daarom vinden wij het in Zuid-
Holland Zuid belangrijk dat alle kinderen
onderwijs volgen.
Tot 2020 kende de regio het Thuiszitterspact
ZHZ, waarmee de ondertekenaars zich
verbonden aan de ambitie om het
terugdringen van thuiszitten tot prioriteit te
maken. De 'Doe-agenda Thuiszitters ZHZ' is
het vervolg hierop. De 'Doe-agenda' is tot
stand gekomen in samenspraak met ouders,
leerkrachten, bestuurders en professionals
van samenwerkingsverbanden, Leerplicht en
Voortijdig Schoolverlaten,
jeugdgezondheidszorg, en Stichting
Jeugdteams ZHZ.
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N I E U W S B R I E F

Gezocht is naar aanvullende, realiseerbare en
concrete maatregelen. De maatregelen in de
'Doe-agenda' zijn aanvullend op maatregelen
waartoe al is besloten om de samenwerking
tussen onderwijs en jeugdzorg te verbeteren.
Daarnaast zijn de maatregelen realiseerbaar.
Er is bewust voor gekozen in te zetten op
maatregelen waar we zélf invloed op hebben.
Tot slot zijn de maatregelen concreet.
Vandaar dat we spreken van een 'Doe-
agenda'.
De nieuwsbrief stelt telkens een agendapunt
uit de 'Doe-agenda' centraal en geeft een
gezicht aan sleutelfiguren die hierbij een rol
spelen. Ook gaat ze in op actuele
ontwikkelingen rond het thema thuiszitters.
De nieuwsbrief verschijnt periodiek, maar
alleen als er iets te melden is. Stuur hem
vooral door naar anderen die ook interesse
hebben in het onderwerp. Heeft u zelf nieuws
op het gebied van thuiszitten dat hierin past?
Laat het ons weten! U kunt het sturen naar
info@dienstgezondheidjeugd.nl.

Erwin Keuskamp, DG&J
Elisabeth van Leeuwen, SWV Munio (voorheen
PasVOrm)
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Ondanks alle inspanningen zijn er nog te
veel kinderen in Zuid-Holland Zuid die niet
naar school gaan en thuis zitten. Er is
daarom aanleiding om de inzet, die met
het thuiszitterpact is gerealiseerd, te
verlengen. In dit artikel leest u meer over
de achtergrond van de 'Doe-agenda' en
ook wat er mee wordt beoogd.

Ieder jaar levert Leerplicht en Voortijdig
Schoolverlaten (LVS) aan DUO een overzicht
van het ongeoorloofde verzuim in het
afgelopen schooljaar. Deze jaarlijkse
leerplichttelling geeft onder meer een beeld
van het aantal vrijstellingen van de leerplicht
en het aantal meldingen van verzuim. De
cijfers eind schooljaar 2020/2021 laten zien
dat in Zuid-Holland Zuid 248 jongeren over
een vrijstelling op grond van psychische
en/of lichamelijke klachten (art 5 onder a
LpW) beschikken. In vergelijking tot andere
RMC-regio’s is dat relatief veel [1]. Ook laten
de cijfers zien dat 268 kinderen langer dan
vier weken zonder onderwijs thuis zitten. In
vergelijking tot andere RMC-regio’s is dat
'gemiddeld' [1].
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Achter de cijfers gaat een wereld schuil. Niet
alle leerlingen in deze getallen zijn
thuiszitters die extra begeleiding nodig
hebben; het kan ook gaan om kinderen die
wachten op instroom naar een mbo-
opleiding. Ook dan is het onwenselijk dat zij
in de tussentijd geen onderwijs volgen, maar
dit is niet de groep thuiszitters die wacht op
een passend onderwijs- en/of zorgaanbod.
Anderzijds zijn er ook kinderen die langdurig
ziek zijn, maar niet terugkomen in de cijfers
over thuiszitters. Ook dat is spijtig, want
ziekteverzuim is vaak een voorbode van
uitval en thuiszitten.

Voor ons zijn thuiszitters kinderen die
zonder onderwijs thuis zitten, omdat hun
problematiek (volledige) deelname in een
reguliere dan wel speciale onderwijssetting
onmogelijk maakt. In deze definiëring maakt
de duur van het verzuim en de 'meldcode'
(geoorloofd of ongeoorloofd) niet uit. Het
gaat om alle kinderen die niet kunnen
deelnemen aan het onderwijs als gevolg van
specifieke problematiek. Het recht op
onderwijs is voor hen in het geding. 

D E  ' D O E - A G E N D A  T H U I S Z I T T E R S  Z H Z '

H E T  V E R H A A L  G A A T  V E R D E R  O P  D E
V O L G E N D E  P A G I N A  

[1] Bron: rapportage leerplichttelling 2020.
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Nadat het Thuiszitterspact ZHZ afliep, is voor
bestuurders en directeuren van de
samenwerkingsverbanden, Leerplicht en
Voortijdig Schoolverlaten (LVS), Stichting
Jeugdteams ZHZ en Serviceorganisatie Jeugd
ZHZ een inspiratiesessie gehouden om
richting te geven aan concrete maatregelen
om het aantal kinderen dat thuis zit te
verminderen. De richtinggevende
maatregelen zijn vervolgens in verschillende
sessies besproken met bevlogen
professionals uit de hiervoor genoemde
sectoren, met het Ouderplatform Zuid-
Holland Zuid en met leerkrachten van
verschillende scholen. De gesprekken hebben
geleid een 'Doe-agenda' met 7 maatregelen,
waarmee wij zelf in de regio aan de slag
kunnen.

De afgelopen periode zijn er goede stappen
gezet om het thuiszitten te verminderen.
Hierbij heeft het Thuiszitterspact ZHZ een rol
gespeeld. Het heeft de urgentie om er samen
werk van te maken vergroot, zowel op de
werkvloer als bij de bestuurders. Ook zijn
(ziekte)verzuimprotocollen geactualiseerd en
wordt de noodzaak van een gezamenlijke
aanpak benadrukt. Niet de kennis en
deskundigheid van ieder op zich, maar juist
de bundeling van inzichten en ideeën biedt
extra kansen voor snel herstel van de
schoolgang. Tot slot is aandacht besteed aan
een betere samenwerking tussen onderwijs
en jeugdzorg. Denk aan de stappen die zijn
gezet door het invoeren van 'de vaste schakel'
en 'jeugdhulp op school'. 

- Investeer in de aanpak van school(ziekte)verzuim op schoolniveau door 
  heldere afspraken tussen school, professionals en ouders over het signaleren 
  en melden van school(ziekte)verzuim;

- Bevorder de deskundigheid van de mensen die het doen, zodat ‘problemen’ 
  snel worden herkend en aangepakt; 

- Stel een regionale werkwijze voor de overstap van zorgleerlingen van vo naar 
  mbo op, zodat leerlingen met veel problematiek niet ongezien binnen het mbo
  starten; 

- Pas de procedure voor vrijstellingen, zodat rekening wordt gehouden met de 
  pedagogische mogelijkheden;

- Ontwikkel een doorbraakaanpak die borg staat voor het realiseren van een 
  bindend besluit waardoor thuiszitten zo snel mogelijk eindigt; 

- Verbeter de informatiepositie van ouders, zodat zij weten wat er mogelijk is en 
  wat zij kunnen doen; 

- Richt een dashboard in om een beeld te krijgen van kinderen die langdurig niet
  naar school gaan.
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B E V O R D E R  D E  D E S K U N D I G H E I D
V A N  D E  M E N S E N  D I E  H E T  D O E N

Kinderen vallen niet zomaar uit van school
en komen ook niet zomaar thuis te zitten.
Het is belangrijk om zorgen en signalen dat
het mis is zo snel mogelijk te herkennen.
Of deze signalen worden herkend, verschilt
per leerkracht of mentor. We gaan hierover
in gesprek met projectleider Judith van
Houwelingen. Zij stelt een brede aanpak
voor deskundigheidsbevordering voor,
waarbij naast scholen, ook professionals
van jeugdgezondheidszorg, leerplicht en
Stichting Jeugdteams meedoen in dit
traject. Zij stelt: "Niet alleen vergoot je
daarmee de deskundigheid deze
professionals, ook draagt het bij aan
kortere lijnen, meer wederzijds begrip en
eenheid van taal".

"De mensen die het doen zijn de mensen die
het directe contact met leerlingen hebben op
de scholen: mentoren, docenten, conciërges,
zorgcoördinatoren. Zij zijn de eersten die
aanwezigheid opmerken, registreren en er
een gevolg aan kunnen geven. Het
belangrijkste is dat iedere leerling naar school
gaat en zich in deze sociale omgeving verder
kan ontwikkelen als mens. Als een leerling
aanwezig is op school ligt er een wereld open
om kennis en vaardigheden tot zich te nemen,
om sociaal te leren en zo voorbereid te
worden op deelname aan de maatschappij.
Thuiszitten doet geen goed en daarom
stimuleren we leren op school, juist ook bij
leerlingen voor wie dat lastig is. Daarnaast is
het voor ouders vaak ingewikkeld als hun kind
niet naar school gaat. Leren op school draagt
op een positieve manier bij aan het systeem
waar de leerling onderdeel van uitmaakt."
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"We willen dat leerlingen zich gezien voelen.
Dat begint letterlijk bij het opmerken of een
leerling wel of niet aanwezig is. De vraag is of
de professionals op de scholen de
aanwezigheid altijd scherp in het vizier
hebben en als een leerling afwezig is, hier
ook een passend vervolg aan weten te geven.
Wanneer schakel je met ouders,
zorgcoördinator, leerplicht of hulpverlening?
Als verantwoordelijkheden helder zijn en je
weet wat je van elkaar als professionals kunt
verwachten, dan vormt zich een vangnet om
de leerling heen als het mis dreigt te gaan.
Om hier meer aandacht aan te geven
organiseren we dit voorjaar een Webinar
waarin de thuiszittersproblematiek wordt
uiteengezet en wordt stil gestaan bij
vastgelegde verantwoordelijkheden. Daarna
organiseren de Samenwerkingsverbanden in
de regio Zuid-Holland Zuid een 'eigen'
bijeenkomst. Scholen delen hun best practice
onderling en we nemen met elkaar de
stappen door hoe te handelen bij
afwezigheid. Ook worden scholen uitgedaagd
om hun eigen verzuimprotocol onder de loep
te nemen en aan te scherpen."

G E Z I E N  W O R D E N

H E T  V E R H A A L  G A A T  V E R D E R  O P  D E
V O L G E N D E  P A G I N A  
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Half juni ontvangen jullie een link naar de Webinar waarin Ingrado ons meeneemt in de
uitdagingen en mogelijkheden rondom de schoolgang van onze leerlingen. Een brede kijk op
thuiszitters, verzuim en aanwezigheid. Na deze ‘kick-off’ volgen na de zomer bijeenkomsten op
samenwerkingsverband niveau waarin we als samenwerkingsverbanden met partners en
scholen de verdieping zoeken in dit uitdagende thema. 

Webinar Ingrado



"Als afwezigheid vroegtijdig gesignaleerd
wordt en de juiste acties worden ondernomen
dan heeft dit zijn uitwerking. Verzuimende
leerlingen worden sneller opgemerkt en de
juiste acties dragen bij aan het ‘zien’ van de
leerling. Als partners een vangnet vormen,
verantwoordelijkheid nemen en goed samen
werken, wordt duidelijk wat nodig is om een
leerling te helpen, zodat hij deel blijft nemen
aan het onderwijs. En als dat, even, niet kan,
dan is een leerling in elk geval in beeld tot het
moment dat dit wel weer aan de orde is."

"Ik merk dat er onder de betrokkenen
professionals op school soms
onduidelijkheid of onzekerheid is over
wanneer je doorpakt bij afwezigheid. Door
daar de deskundigheid te vergroten weet
een mentor, docent of andere betrokkene
beter wanneer wie betrokken kan worden.
Daarnaast vind ik het belangrijk dat
mentoren en docenten beseffen welke
cruciale rol zij spelen in hun dagelijkse
lessen bij het tijdig signaleren en aanpakken
van verzuim."

B E T R O K K E N H E I D
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Het aantal op school ingeschreven leer- of kwalificatieplichtige leerlingen die meer dan 4 weken
ongeoorloofd relatief/absoluut verzuimen (schooljaar 2020/2021).
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Hoe staat het met het aantal jongeren dat niet naar school gaat en vrijstellingen in de
regio Zuid-Holland Zuid? In de visuals staan de actuele cijfers van het relatief verzuim
langer dan 4 weken en het absoluut verzuim langer dan 4 weken. Het aantal leerlingen
dat langer dan vier weken niet naar school gaat is gedaald van 294 in schooljaar
2019/2020 naar 258 in schooljaar 2020/2021. Het aantal vrijstellingen is ten opzichte van
het jaar ervoor gestegen. Eind schooljaar 2020/2021 hebben 248 jongeren een vrijstelling
op grond van de leerplichtwet. Het jaar daarvoor waren dat er 216.
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De visuals geven een beeld van de
registratie van ongeoorloofd langdurig
verzuim. Van ongeoorloofd verzuim is
sprake als een leerplichtige leerling zonder
geldige reden afwezig is. Dit is bijvoorbeeld
het geval wanneer de leerling spijbelt, vaak
te laat komt of zonder reden afwezig is.
Scholen zijn verplicht het ongeoorloofde
verzuim te melden bij LVS via het
verzuimloket van DUO. Ook zijn er andere
groepen kinderen die langdurig niet naar
school gaan en/of geen onderwijs volgen,
maar niet 'ongeoorloofd verzuimen' conform
de definitie van de Leerplichtwet.

Er bestaat namelijk ook zoiets als
'geoorloofd verzuim'. Van geoorloofd
verzuim is sprake wanneer een leerplichtige
leerling afwezig is, maar hiervoor wel een
geldige reden heeft. Een geldige reden kan
zijn ziekte, schorsing, religieuze feestdag,
huwelijk of een begrafenis. Kinderen met
sociale angsten of psychische klachten
worden in dit verband regelmatig genoemd.
Deze leerlingen/kinderen komen in de
hiervoor getoonde tabellen niet in beeld.
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W I E R S M A  Z E T  I N  O P  N I E U W E  K O E R S  A A N P A K  V E R Z U I M
Onderwijsminister Dennis Wiersma slaat
een andere koers in om verzuim in het
onderwijs aan te pakken. “Er is werk aan
de winkel”, schreef Wiersma in zijn brief
aan de Tweede Kamer. “We moeten met
zijn allen nog meer aan de bak en een
andere weg bewandelen.”

De meest recente cijfers, van schooljaar
2020-2021, laten zien dat vooral de groep
jongeren die een vrijstelling hebben
vanwege lichamelijke of psychische klachten
is toegenomen. Zij kunnen door hun ziekte
niet naar school en staan niet ingeschreven.
In 2015-2016 ging het om 5537 jongeren.
Vorig schooljaar noteerden gemeenten dat
het gaat om ruim 7000 jongeren. 

Ook in andere verzuimcategorieën vindt de
minister de cijfers ‘fors’. Zo waren er 3328
leerplichtige jongeren – die ingeschreven
staan bij een school – langer dan vier weken
ongeoorloofd afwezig van school in 2020-
2021. Dit aantal bleef nagenoeg gelijk met
het schooljaar hiervoor. Met 5491 ligt het
absoluut verzuim hoger. Deze groep is
leerplichtig, maar staat niet ingeschreven bij
een onderwijsinstelling. Vergeleken met
2015-2016 nam deze groep met 400
leerlingen toe.

H E T  V E R H A A L  G A A T  V E R D E R  O P  D E
V O L G E N D E  P A G I N A  
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https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/documenten/kamerstukken/2022/03/28/verzuimcijfers-2020-2021-en-verzuimaanpak


Volgens Wiersma is er sprake van een ‘taai
probleem’ en hij kiest voor een andere koers
naast al ingezette maatregelen. Allereerst
moet de verzuimregistratie op de schop. De
minister is van plan om voor de zomer een
wetswijziging in te dienen die zorgt dat de
registratie eenvoudiger wordt. Daarnaast wil
hij scholen verplichten alle soorten verzuim
– dus ook ziekteverzuim (dat is nu
geoorloofd verzuim) – te melden.
Leerplichtambtenaren moeten voortaan een
automatische melding krijgen, zodat ze
vroeg bij het verzuim betrokken zijn. Ook wil
Wiersma alle definities in alle regio’s
gelijktrekken waardoor er meer
overeenstemming is en cijfers beter
vergelijkbaar zijn.

Deel twee van de aanpak betekent het
aanbieden van passender onderwijs. “Ik gun
het ieder kind om gewoon mee te kunnen
doen, ook al moeten daar ongewone
oplossingen voor gevonden worden”, aldus
Wiersma. Kinderen die niet naar school gaan
of een vrijstelling hebben, moeten hulp
krijgen om weer terug het onderwijs in te
gaan. Hiervoor komen regionaal
steunpunten voor ouders en kinderen.
Omdat kinderen vaak vooral zelf weten wat
een passende onderwijsplek is en waaraan
ze behoefte hebben, wil de minister dat zij
gehoord worden. Hij dient hiervoor een wet
in.

Voor kinderen die naast onderwijs óók zorg
nodig hebben en daardoor vaak buiten de
boot vallen, komt er een experiment met
‘onderwijszorgarrangementen’ vanaf volgend
jaar. Dan is er mogelijkheid om af te wijken
van regels. Voor hoogbegaafde kinderen zet
Wiersma een kenniscentrum op waarbij
betrokkenen actuele kennis en expertise
kunnen delen. Voor de groep jongeren die
een vrijstelling hebben, vanwege lichamelijke
of psychische klachten, dient Wiersma ook
twee wetsvoorstellen in. Zo moet bij de
afgifte van een vrijstelling voortaan gekeken
worden naar welke onderwijsmogelijkheden
er nog zijn en moeten
samenwerkingsverbanden inzicht krijgen in
de cijfers zodat ze preventieve maatregelen
kunnen nemen.

Afstandsonderwijs voor kinderen die geen
onderwijs volgen op locatie – als alle
maatregelen niet helpen – is een derde
speerpunt van Wiersma. “Elk kind dat
tijdelijk niet naar school gaat, moet
onderwijs krijgen.” Wiersma gaat bekijken of
bestaande initiatieven een landelijk aanbod
kunnen ontwikkelen en wat hij kan doen aan
wet- en regelgeving, zodat er van
onderwijstijd kan worden afgeweken.
Bovendien gaat hij bekijken hoe het zit met
de bekostiging. Voor de zomer laat Wiersma
weten hoe hij zijn aanpak verder uitwerkt en
ook het mbo gaat betrekken. Want de
verzuimaanpak en het voorkomen van
vroegtijdig schoolverlaten hebben hetzelfde
doel: jongeren in beeld krijgen.
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D E  A A N P A K  V O O R  H E T
' T A A I E  P R O B L E E M '
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