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In het kader van de actieweek thuiszitters deelt Ivy Hasnoe, leerplichtambtenaar 

gemeente Nijkerk, haar reflecties over thuiszitters. 

 

Irene Leijten (rechts) in gesprek met Ivy Hasnoe, leerplichtambtenaar gemeente Nijkerk, juni 2018 

 

Wie zijn thuiszitters?  

Onder de definitie thuiszitter worden formeel twee groepen geschaard. Ten eerste de groep 

ingeschreven leer- of kwalificatie plichtige leerlingen die langer dan 4 weken ongeoorloofd 

verzuimen (langdurig relatief verzuim, zonder reden). Ten tweede heeft staatssecretaris S. 

Dekker in zijn Kamerbrief van 3 februari 2016 aangegeven ook de absoluut verzuimers mee 

te tellen in de definitie van de thuiszitters. Dit zijn leer- of kwalificatie plichtige leerlingen die 

niet ingeschreven staan op een school en geen vrijstelling van de Leerplichtwet hebben. 

Verder kijkend valt bij thuiszitters vaak op dat het leerlingen zijn waar, bijvoorbeeld in de 

thuissituatie, meer speelt. Het zijn ook situaties waar de gordijnen dicht zijn en het 

thuissysteem op slot zit.  

School is meer dan taal en rekenen  

Als een leerling eenmaal thuiszit, vind ik dat heel ernstig. In eerste plaats voor de leerling 

zelf. School is namelijk onlosmakelijk verbonden aan het opgroeien van een kind. Ik zie de 

school als een weerspiegeling van de maatschappij. Naast het leren rekenen, taal en andere 

vakken is de sociale interactie op school erg belangrijk. Je kan daar relatief veilig oefenen 

voor later. Als een kind thuis blijft, bijvoorbeeld uit bescherming, hoe maak je het kind dan 

weerbaar? 

In mijn overtuiging willen ouders altijd het beste voor hun kind. Ouders zijn zich echter niet 

altijd bewust van de gevolgen wanneer ze hun kind thuis houden. Soms komt dit voort uit 

onkunde, onwetendheid maar ook uit angst. En soms ook het niet kunnen accepteren dat het 

niveau te hoog is voor je kind. Een enkele keer is bureaucratie helaas ook een oorzaak van 
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thuiszitten. Ervaring leert dat ouders uiteindelijk wel meewerken, vanuit zichzelf zien ze het 

belang, maar willen ze niet dat je in of aan het thuissysteem komt. 

De leerplichtambtenaar speelt ook een belangrijke rol.  

Leerplicht kan bewustwording bewerkstelligen, handhaven, dwang en drang uitoefenen. 

Maar leerplicht kan het nooit alleen. Bijvoorbeeld bij ziekte doet een onafhankelijke 

jeugdarts onderzoek, legt contact met andere betrokken medici en geeft advies hoe 

belastbaar een kind is en hoeveel uren onderwijs er gevolgd kan worden. Dit advies is 

leidend. Ook een ziek kind moet onderwijs kunnen volgen. Op basis van dit advies spreek ik 

een start moment af. Vanuit daar gaan we samen opbouwen.  

 

Meebewegen met ouders, hulpverlening inschakelen, positieve aansluiting zoeken en dan 

schakelen om het schoolbezoek te optimaliseren. Op deze manier komt er ook beweging in 

het thuissysteem. Essentieel daarin is een goede rapportage, zodat de ontwikkeling goed te 

volgen is. Immers, meten is weten en ieder heeft dezelfde informatie. 

 

Dit maakt voor mij de rol van leerplichtambtenaar meer uitdagend en interessant 

Van dramadriehoek creëren we een winnaarsdriehoek waar constructief gebouwd wordt. 

Leerplicht werkt vanuit de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS). Alles inzetten om 

hulp voor elkaar te krijgen. Wie vervolgens “a” zegt moet ook “b” zeggen en hulp bieden. 

Het is best eng voor ouders en ook de thuiszitter om de gang naar school weer te maken. De 

hulpverlening kan daarin als veiligheidsboei functioneren als ze deze duik in het diepe gaan 

maken.  

In dit proces is het contact houden, evalueren, informeren, afstemmen, snel schakelen, 

betrekken van ouders, kind en netwerkpartners belangrijk. Als er iets is, bel en laat het 

weten. Als het niet gaat, neem contact op met leerplicht. Voorheen was de rol van leerplicht 

ongenuanceerder zwart – wit: óf hulp accepteren óf handhaven. Let wel: Komt er echt geen 

beweging dan moet ik ook wel eens met de vuist op tafel slaan. 

We doen het samen 

Leerplicht kan het niet alleen. De jeugdwet, de wet op primair onderwijs en de wet passend 

onderwijs hebben alle het schoolgaande kind als uitgangspunt. Toch heeft iedereen een 

andere verantwoordelijkheid en rol.  

Hierin de gezamenlijkheid zoeken om vanuit daar samen het thuiszitten tegen te gaan werkt 

productief. 

Samen zoeken naar wat wel kan 

In het kader van passend onderwijs zouden slechts bij hoge uitzondering vrijstellingen van 

rechtswege gegeven moeten worden. Elk kind is namelijk leerbaar. Of het leren op school is 

dat zeg ik niet. Maar wij kunnen wel ieder kind aanzetten tot leren. Vanuit passend 

onderwijs kunnen we namelijk onderzoeken wat de mogelijkheden zijn, dus wat wél kan. 

Wat is dan passend onderwijs? Wat kunnen we aanbieden? En in welke mate dragen 

particuliere initiatieven daartoe bij? Ik kan me voorstellen dat dit in het onderwijs niet altijd 
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kan. Maar wat kan er wel? Daag jezelf uit. Dat moeten we oplossen met elkaar. In een land 

met zo veel mogelijkheden en initiatieven is het onacceptabel dat kinderen thuiszitten. Met 

elkaar in gesprek gaan is belangrijk. Passend onderwijs is een nieuwe ontwikkeling. 

Misschien is passend onderwijs niet overal bekend. En misschien is passend onderwijs niet 

het juiste woord. Het woord “passend onderwijs” nodigt in mijn beleving niet uit tot actie. 

Wat is het probleem bij het woord “passend onderwijs”? En hoe ver reikt passend 

onderwijs? Bij de term thuiszitters denk ik aan actie. Thuiszitters; is communiceren, 

verbinden, samenwerken. Er zit energie in. Je wilt het oplossen. Heel uitdagend om een 

thuiszitter naar schoolganger te brengen.  

Hoe doe je dit? 

Het begint met een open vizier, goed luisteren naar wat er echt aan de hand is, ruimte geven 

om succeservaringen op te doen, durven zoeken naar oplossingen buiten de geijkte paden, de 

bereidheid hebben om dingen anders te doen. Durf te verbinden met elkaar en toch je eigen 

verantwoordelijkheid en rol te houden.  

Schakel snel. Hoe langer een kind thuis zit, hoe moeilijker de terugkeer naar school wordt. 

Het helpt om scholen zich bewust te laten zijn dat ziekmeldingen vaak vooraf gegaan 

worden door een toename van schoolverzuim en een voorspeller zijn van thuiszitten. 

Investeer dus in ziekmeldingen en geef het aandacht, zodat het kind niet afhaakt. Vraag aan 

ouders: wat heeft het kind? En, wat heeft het kind nodig? Hoe lang verwachten ze dat de 

ziekte zal duren? Ploeter niet te lang door bij twijfel en betrek op tijd de 

leerplichtambtenaar. Die kan een preventief gesprek aangaan met ouders. Het kind verdient 

aandacht en alles wat je aandacht geeft groeit. Daar begint het. 

 


