
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  
  
 

 
 
  

  

 
  

 
  

 
  

MEMO 

Aan: PHO-Maatschappij 

Van: Beleidstafel leerplicht en thuiszitters Holland Rijnland (6 SWV’s, JGZ-GGD, 
RBL, Leerplicht Alphen) 

Datum: Juni 2018 

Onderwerp: Regionale aanpak thuiszitters en risicoleerlingen 

Gezamenlijke ambitie: 
Elk kind dat ‘thuis komt te zitten’ start binnen 3 maanden met school of zorgtraject of 
combinatie. 

1 Doel van deze memo 
-	 bestuurlijke bekrachtiging in PHO Maatschappij 

2 Wanneer neemt leerplicht de procesregie? 
-	 Als kind 2 maanden thuis zit zonder passend én gestart onderwijs en/of zorgtraject.  

o	 Toelichting: wanneer een kind op wachtlijst staat, maar in tussentijd geen 
overbruggend traject heeft, is er weliswaar een passend traject 
aangeboden, maar nog niet gestart. Procesregie is ook dan nodig 

-	 Dit geldt: 
o	 Voor langdurig relatief verzuimers (‘thuiszitters’), absoluut verzuimers 

(m.u.v. administratief verzuim) én risicoleerlingen po/vo 
o	 Alleen voor nieuwe casuïstiek, dus vanaf leerjaar 2018/2019.  

-	 In de eerste 2 maanden heeft school de procesregie 

3 Hoe weet leerplicht of ze procesregie moet pakken? 
Maandelijks overleg met samenwerkingsverbanden (zie verder onder ‘voorwaarden’)  

o	 Per casus bekijken: hoe lang al thuis? 
o	 Per casus bekijken: gestart aanbod onderwijs en/of zorg? 
o	 Per casus bekijken: is casusregie expliciet bij iemand belegd? ( let op: 

casusregie is inhoudelijke regie) 



 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
  

  
 

 
  

4 Wat doet leerplicht, dus wat houdt procesregie in? 

1) Casus-overleg beleggen met alle relevante ketenpartners en ouders. 
a. Eenduidig plan maken of herbevestigen (bijv. adhv 1G1P) 

i. Invulling onderwijs 
ii. Invulling dagbesteding 
iii. Invulling zorg 

b. Afspraken over verantwoordelijkheden en tijdslijnen (wie doet wat wanneer, 
wat zijn de verwachtingen van duur van zorgtrajecten?) 

i. Bij betrokkenheid van meerdere zorgpartijen is er ook een 
casusregisseur zorg. Deze heeft het overzicht over de afstemming 
en voortgang van de zorg en werkt nauw samen met de 
procesregisseur. 

c. Afspraken over delen van informatie. Wat delen we en op welke grond (let 
op AVG) 

2) Vervolgens het proces nauwlettend volgen 
3) Minimaal 1 keer per maand monitoren of afspraken worden nageleefd  

a. Bij wijziging van situatie: opnieuw casus-overleg beleggen 
b. Bij stagnatie door medewerkers: opschalen naar management 
c. Bij stagnatie door organisatie/beleid: doorbraakoverleg beleggen 

5 Doorbraakoverleg 
Doel: Binnen een zo kort mogelijke termijn realiseren van een oplossing zodat de jeugdige niet 
meer thuiszit. 

Deelnemers kunnen zijn (per casus afhankelijk): 
‐ Ouders: die dragen de eindverantwoordelijkheid van de opvoeding van hun kinderen. 

(NB: bij discussie over geldstromen hoeven ouders niet aan te sluiten) 
‐ Directeur van de school die betrokken is: hebben zorgplicht passend onderwijs. 
‐ Directeur SWV: verantwoordelijk voor een regionaal dekkend netwerk van passend 

onderwijs. 
‐ Gemeente; teamleider-afdelingshoofd of beleidsmedewerker met voldoende mandaat 

(inzet jeugdhulp van woongemeente kind; zorgplicht binnen jeugdhulp) 
‐ Directeur zorginstelling betrokken bij de betreffende leerling. 
‐ Directeur coöperatie JGT’s/Go voor Jeugd. 
‐ Directeur JGZ-GGD 
‐ Hoofd TWO 
‐ Jeugdbeschermingstafel (Veilig thuis) 
‐ Hoofd Regionaal Bureau Leerplicht/teamleider leerplicht Alphen   
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6 Wat heeft leerplicht van partners nodig om de rol van procesregisseur goed te 
kunnen  vervullen? 

-	 Scholen en samenwerkingsverband blijven inhoudelijk verantwoordelijk voor 
risicoleerlingen. Dat betekent: Een dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen: 
passend onderwijs voor ieder kind 

-	 Scholen registreren alle thuiszitters/risicoleerlingen en melden bij het SWV (ook 
afmelden). SWV werkt samen met scholen aan een kloppende registratie van 
risicoleerlingen 

-	 Samenwerkingsverbanden en leerplicht komen maandelijks bij elkaar: 
o	 Beantwoorden voor alle nieuwe thuiszitters en risicoleerlingen in die 

maand: is er een passend en gestart aanbod van zorg en/of onderwijs? 
o	 Stellen voor elke nieuwe casus regievraag: wie is casusregisseur? 
o	 Delen cijfers over alle risicoleerlingen en thuiszitters (let op: geen 

casusbespreking), onderverdeeld in: 
 Totaal aantal 
 Langer dan 3 maanden thuis 
 Langer dan 3 maanden thuis zonder passend en gestart onderwijs 

en/of zorgtraject 
-	 JGT, JGZ-GGD en betrokken hulpverleners, school en/of samenwerkingsverband 

zorgen binnen 14 dagen voor afvaardiging wanneer leerplicht een casus-overleg 
belegt. Ook ouders en evt. kind zijn bij dit overleg aanwezig. 

-	 Directeuren SWV’s, Directeur coöperatie JGT, Directeuren zorginstellingen, 
Afdelingshoofden gemeenten, Directeur TWO zeggen beschikbaarheid van henzelf 
óf een vertegenwoordiger met mandaat toe, binnen 14 dagen wanneer leerplicht een 
doorbraak-overleg belegt.  

-	 Het is belangrijk erachter te komen of er structurele patronen te ontdekken zijn in de 
oorzaken van langdurig thuiszitten. Hiertoe is het noodzakelijk dat de registratie van 
risicoleerlingen wordt geharmoniseerd (bijv. elk samenwerkingsverband hanteert 
dezelfde typen oorzaken, zodat er een goed totaalbeeld van knelpunten ontstaat) 

Conclusie: voor welke concrete veranderingen vragen wij bestuurlijk 
commitment?  

-	 Samenwerkingsverbanden en leerplicht zullen intensiever 
samenwerken om alle thuiszitters en risicoleerlingen in beeld te 
krijgen en houden 

-	 Leerplicht neemt procesregie bij alle kinderen die langer dan 2 
maanden thuiszitten, ongeacht of verzuim geoorloofd of ongeoorloofd 
is. 

-	 Deze procesregie kan de duur van het thuiszitten verkorten, maar kan 
alleen slagen wanneer alle ketenpartners  toegewijd zijn en zich aan 
afspraken houden.  

-	 Het gaat hier zowel om de procesafspraken zoals in dit voorstel 
toegelicht, als om afspraken die per casus met elkaar worden 
gemaakt. 

-	 Voor het naleven van die afspraken is bestuurlijk commitment 

noodzakelijk. 



