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Themanummer Thuiszitters

Deze nieuwsbrief is bestemd voor iedereen 
die direct of indirect te maken heeft met ons 
samenwerkingsverband. Deze brief wordt 
gezonden naar de besturen en de scholen 
met het verzoek deze via de websites of 
eigen nieuwsbrieven onder de ouders te 
verspreiden. Ook wordt de brief naar de bij het 
samenwerkingsverband bekende secretarissen 
van de MR-en gestuurd. 

Op de website van Zeeluwe – www.zeeluwe.nl – 
vindt u uitgebreidere informatie over inhoud.

Aandacht voor thuiszitters

Op 28 maart jl. stond er een artikel in de Stentor met als kop: 

Aan dit thema van (dreigende) thuiszitters wordt in de week van 8 tot en met 13 mei door de PO-Raad, VO-Raad en het 
Ministerie van OCW landelijk aandacht besteed. Op 31 mei en 1 juni laten we ons als samenwerkingsverband bijpraten over 
de meest recente ervaringen om ervoor te zorgen dat juist alle kinderen onderwijs kunnen (blijven) genieten.
Naast alle landelijke aandacht hebben we binnen Zeeluwe ook regelmatig te maken met dit thema. Daarom de uitgave van 
dit themanummer over thuiszitters. 



Wethouder Aboyaakoub (Nijkerk) over thuiszitters

Graag laten we de wethouder voor onderwijs en jeugd in de gemeente Nijkerk, 
mevrouw Nadya Aboyaakoub, hierover eerst aan het woord.

 “Het fenomeen thuiszitters is van alle tijden maar de laatste jaren laait de discussie 
(terecht) over de aanpak meer dan op. Gelukkig gaat het met veel van onze jeugd goed 
maar niet altijd met iedereen. Met de invoering passend onderwijs in augustus 2014 en 
decentralisatie van de jeugdzorg in januari 2015 leren we als gemeenten onze jeugd beter 
kennen en komen de systeemwerelden ook steeds meer bij elkaar en daarmede ook de 
wrijvingen en die wrijving kan glans geven mits we ons bewust zijn van de kansen die er 
zijn om een jongere op school te houden, met hier en daar wat aanpassingen en begrip. 

Een thuiszitter is er niet zomaar. Het is veelal een complexe situatie waarin jongeren al een tijdje zitten en zij bestempeld zijn als 
“zorgleerling” maar dat is niet in alle gevallen. We kennen ook de jongeren die door een “life-event” dreigen uit te vallen. Wat mij 
duidelijk is, is om altijd in te zoomen op het individu en te vertrekken vanuit die wensen en behoeften en daar onze systemen op te 
laten aansluiten. In de praktijk blijkt dat niet altijd gemakkelijk te verlopen.

Een paar weken geleden ben ik samen met onze ambtenaar jeugd en onderwijs thuis op bezoek geweest bij een moeder van 
een 13-jarige jongere die alweer een jaar thuis zit. Er was al heel veel ondernomen door de school, leerplicht, het gebiedsteam, 
samenwerkingsverband en vele anderen die zich allen hebben ingezet/ inzetten voor deze jongen. Het blijft mij dan ook verwonderen 
hoe het dan toch kan dat zo’n jongen, zoals hij zelf ook zegt, ongewenst thuis zit. Ik merk dat het mij enorm raakt als wij er om welke 
reden dan ook niet in slagen om zo’n kind op (een) school te krijgen. Tijdens dit bezoek merkte ik dat deze moeder veel kon vertellen 
over haar kind en zelf ook veel had ondernomen en zij zich niet altijd gehoord heeft gevoeld toen haar kind op de basisschool zat. 
Gelukkig was er die week een intakegesprek gepland op een school in de regio waar deze jongen terecht kon. Het was fijn om in 
gesprek te gaan en te leren waar de schoen kan wringen voor deze kinderen en ouders.

Een aantal zaken haalde ik uit dit gesprek; 

• Soms hebben ouders een andere opvatting over wat passend is voor hun kind dan de betrokken professionals. Hier samen uit
 komen is van groot belang waarbij het kind centraal staat en in het belang van dat kind bewegen we naar elkaar toe.

• Preventie wordt bereikt als er goede samenhang is in de aanpak van onderwijs, jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en leerplicht/ 
 recht. De signalen die vanuit het PO afgegeven worden moeten vroegtijdig benut worden in het voorkomen van thuiszitten in het VO.

• Privacy en onderwijs voor ieder kind is vanzelfsprekend en terecht een groot goed. Soms wringt het. De privacy waarborgen en  
 toch slagvaardig handelen rondom een thuiszittend kind. 

• Werkprocessen zouden in de toekomst nog beter op elkaar 
 moeten aansluiten. Betrek de leerrecht(plicht)ambtenaar er   
 vroegtijdig bij.

• Het gevoel en vertrouwen krijgen dat er mensen zijn die ook voor 
 jouw kind knokken. 

• Het afgeven van vrijstellingen moet niet zo makkelijk meer kunnen.   

• Meer maatwerk voor een kind met een specifieke zorg en/of 
 onderwijsbehoefte. Meer ruimte voor het gesprek met elkaar over 
 aansluitend aanbod en creatieve oplossingen.

Staatssecretarissen van Rijn en Dekker gaven tijdens de thuiszittersstop 
op 6 februari 2017 aan dat er veel ruimte is om het anders, beter te 
doen en het lijkt mij dus geen struikelblok meer om zaken anders aan 
te pakken. Het moet immers in het belang van het kind niet uitmaken 
hoe het geregeld wordt maar dat het geregeld wordt. “



Wat is een thuiszitter eigenlijk?

“Een thuiszitter is een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar (of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de 
kwalificatieplicht) en die ingeschreven staat op een school of onderwijsinstelling en die zonder geldige reden meer dan 4 
weken verzuimt, zonder dat hij/zij ontheffing heeft van de leerplicht resp. vrijstelling van geregeld schoolbezoek wegens het 
volgen van ander onderwijs.”

Wie is waarvoor verantwoordelijk?

De school waar het kind/de jongere staat ingeschreven is verantwoordelijk voor het onderwijs aan dit kind/de jongere. Als een 
kind zonder duidelijke reden verzuimt, moet de school dit melden bij leerplicht. Wanneer het verzuim te maken heeft met het 
aanbod van de school dan moeten ouders, school en eventueel de leerling zelf met elkaar in overleg om te bepalen wat nodig 
is om de leerling weer naar deze school terug te laten keren of voor hem/haar een eventueel beter passende plek te vinden. 
De zorgplicht ligt bij de school, maar bij de ouders/verzorgers ligt de plicht om ervoor te zorgen dat het kind/de jongere 
onderwijs kan volgen c.q. volgt. Ziekte, verlof of een vrijstelling zijn daarop de formele uitzonderingen. De leerplichtambtenaar 
van de gemeente waar het kind woont, ziet toe op naleving van de wet en onderhoudt daartoe contact met ouders en school.

Landelijke afspraken

In het kader van de wet Passend Onderwijs is steeds meer aandacht komen te liggen op het recht van alle kinderen op het 
volgen van voor hen passend onderwijs. Dit is direct verbonden aan de opgave om het aantal kinderen dat geen (volledig) 
onderwijs volgt, al dan niet geformaliseerd met vrijstellingen, terug te dringen. Hiertoe hebben in juni 2016 de PO-Raad, 
de VO-Raad, de Vereniging Nederlandsche Gemeenten en de Ministeries van OCW, VWS en V&J vorig jaar het zogeheten 
thuiszitterspact gesloten. Mark Dullaert, de voormalig kinderombudsman, is de aanjager van dit proces. 

Hierin is de ambitie uitgesproken, dat in 2020 geen kind langer dan drie maanden thuiszit zonder passend aanbod van 
onderwijs en/of zorg. 
Om dit te bereiken wordt gehamerd op samenwerking tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden passend onderwijs 
om in elke regio een sluitende thuiszittersaanpak te realiseren.

Sander Dekker, de staatssecretaris van OCW zei hierover: “Nu vallen kinderen nog tussen de wal en het schip omdat niemand de 
eindverantwoordelijkheid heeft. Heldere, regionale afspraken kunnen de toekomst van een kind maken of breken”. 

Concreet moet hierbij gedacht worden aan het terugbrengen van het aantal thuiszitters, het voorkomen van uitval in het 
onderwijs, betere samenwerking onderwijs en zorg, meer maatwerk en een duidelijke route om kinderen op een passende 
plek te krijgen. Daarbij is ook specifiek genoemd het terugdringen van het aantal vrijstellingen op grond van lichamelijk en/
of psychische beperkingen (artikel 5a).

Kern van de boodschap was dat 
Marc Dullaert (als aanjager van het 
‘thuiszitterspact’) constateert dat het 
aantal kinderen met een vrijstelling 
groeit. De tabel hiernaast vanuit het 
Ministerie van Onderwijs laat dat 
duidelijk zien.



Hoe zit het in onze regio?

Eind 2016 waren er in de gemeenten Harderwijk, Nijkerk, Ermelo, Elburg, Epe, Nunspeet, Putten en Zeewolde vijf thuiszitters 
bekend en hadden 38 kinderen een vrijstelling op grond van artikel 5a.

Deze vijf kinderen zijn inmiddels allemaal weer naar school. Om dit te bereiken is er steeds intensief overleg geweest tussen ouders, 
de school waar de leerling staat ingeschreven, een vertegenwoordiger vanuit het steunpunt van het samenwerkingsverband 
of eigen expertisecentrum van een schoolbestuur of lokale samenwerking en de leerplichtambtenaar. Waar nodig is vanuit 
Zeeluwe ook iemand aangeschoven om mee te denken in oplossingen en wat daarvoor nodig is. Soms was ook het CJG, 
buurtzorg en/of gebiedsgebonden team betrokken in relatie tot de zorg rond een kind en het gezin.

In het eerste kwartaal van 2017 is Zeeluwe betrokken geweest bij zo’n 12 casussen 
waarin kinderen dreigden thuis te komen te zitten. Door tijdig mee te denken en af 
te stemmen kon in een aantal gevallen voorkomen worden dat het kind thuis kwam 
te zitten. Wat helpt om te voorkomen dat een kind niet meer naar school gaat, is echt 
tijdig overleg tussen ouders en leerkracht. Dan kunnen opties rustig verkend worden 
zonder dat er alle druk op zit en het kind thuiszitter dreigt te worden. 

Passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen met een aanvullende problematiek, 
gewoon intelligente kinderen met meervoudige gedragsproblematiek, kinderen die 
door pesten niet meer naar school willen, kinderen en gezinnen waar psychologische 
behandeling en aanvullende zorg nodig is; dit zijn enkele van de voorbeelden waarbij 
we merken dat kinderen en ouders enerzijds vastlopen en/of anderzijds de school 
constateert dat ze het kind toch niet de gespecialiseerde zorg en ondersteuning 
kunnen bieden die nodig is om zich op deze school verder te kunnen ontwikkelen. 
Juist door samen op te trekken om de best passende plek en ondersteuning te vinden, 
is de uitdaging waar we voor staan. Zo ontdekken we ook aan welke ondersteuning 

nog behoefte is in het kader van het dekkend netwerk op lokaal en op regionaal niveau.

 
Ervaringen met het vinden van passende oplossingen

Vanuit het samenwerkingsverband waren we de afgelopen periode op de volgende manieren betrokken bij het vinden van 
oplossingen voor kinderen die dreigden thuis te komen zitten of al daadwerkelijk thuis zaten: 

• Soms kon een casus rond een dreigende thuiszitter snel opgelost worden, omdat het een leerling betrof waarbij de extra  
 ondersteuning door een school niet voldoende was voor dit kind en de benodigde gespecialiseerde ondersteuning in 
 het sbao/so wel gegeven kon worden. Door een vlotte afgifte van een toelaatbaarheidsverklaring kon snelle plaatsing in
  het sbao/so gerealiseerd worden. 

• Soms ging het om leerlingen, die thuiszaten doordat ouders en school diepgaand van mening verschilden over de 
 vereiste c.q. geboden extra ondersteuning. Bemiddeling en (soms) plaatsing op een andere (reguliere) school was dan 
 de oplossing. 

• Soms ging het om een melding waarbij de school in charge bleef en het samenwerkingsverband zijdelings betrokken
  bleef tot er een oplossing kwam. 

Advies bij aanvragen vrijstellingen 

Inmiddels wordt Zeeluwe door de leerplicht ook om advies gevraagd bij aanvragen voor een vrijstelling op grond van artikel 
5a: lichamelijke en psychische beperkingen. Waar wij bij ons advies vooral naar kijken, is de duur van de vrijstelling én of er een 
mogelijkheid is voor deeltijdonderwijs met aanvullende zorg (in welke combinatie dan ook). 
Ons staat daarbij voor ogen dat elke kind recht heeft op onderwijs, tenzij… En niet andersom.



Elke twee maanden moet elk samenwerkingsverband aan de Inspectie melden hoeveel thuiszitters en vrijstellingen op grond 
van artikel 5a er zijn. De melding van 15 maart 2017 aan de inspectie zag er als volgt uit:  

 Absoluut verzuimer 1 leerling staat niet ingeschreven bij een onderwijsinstelling

 Thuiszitters  9 6 leerlingen zaten inmiddels weer op school; 
   voor 3 leerlingen is nog geen oplossing gevonden

 Vrijstelling 5a 30 

Wie doet de melding?

De school of de ouders melden bij leerplicht dat een kind niet naar school gaat zonder geldende reden als verlof, ziekte of 
andere zwaarwegende redenen.

De school meldt tevens aan het samenwerkingsverband dat een leerling thuis zit. Daarvoor is een meldingsformulier 
beschikbaar via de website van Zeeluwe. Zodra we de melding ontvangen, nemen we contact met school op om af te 
stemmen welke acties worden ingezet en of wij ondersteuning kunnen bieden. Zeeluwe houdt over een casus actief contact 
met de school en soms ook met de ouders tot het kind weer onderwijs volgt op dezelfde school of elders.

Zie ook:  www.zeeluwe.nl/scholen/formulieren (meldingsformulier en protocol thuiszitter)

Relevante publicaties

• Kamerbrief over cijfers leerplicht en aanpak thuiszitters – Rijksoverheid 3 febr. 2016

• Thuiszitterpact ondertekend op 13 juni 2016: www.passendonderwijs.nl/nieuws/thuiszitterspact-ondertekend

• Rapport Onderwijsconsulenten 2015/2016  
 Publicatie 21 december 2016. Uitgave Onderwijsconsulenten. 

• Website Ingrado. Organisatie voor leerplichtambtenaren gemeentes en samenwerkingsregio’s.

Contactadres:
Ceintuurbaan 2 - 70
3847LG Harderwijk
0341-740007

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs.

  
www.zeeluwe.nl
samenwerkingsverband PO 2509

Het samenwerkingsverband Zeeluwe is verantwoordelijk voor de invoering van Passend Onderwijs in de gemeenten Nijkerk, 
Putten, Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, Nunspeet, Elburg en Epe.


