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Passend Onderwijs en Thuiszitters
Het college heeft u het afgelopen jaar geïnformeerd over de Samenwerkingsagenda
Passend Onderwijs en Zorg voor Jeugd Regio Eemland 2017-2018 en de wijze waarop in de
regio Eemland wordt gewerkt om het recht op passend onderwijs en/of zorg te borgen. Op
31 augustus 2017 heeft het college toegezegd u te informeren over het aantal thuiszitters in
Leusden en hoe vaak er inzet nodig is richting ouders. Door middel van deze memo
informeren wij u over het aantal thuiszitters in Leusden en de wijze waarop binnen de regio
Eemland wordt gewerkt aan een sluitende aanpak van thuiszitters en de inzet richting
ouders.
Integrale aanpak van thuiszitters
Jongeren tussen de 5 en 18 jaar moeten onderwijs volgen totdat ze een startkwalificatie
hebben of 18 jaar worden. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit leerplicht. Voor jongeren
tussen 16 en 18 jaar heet dit kwalificatieplicht. Jongeren die na hun 16e nog geen
startkwalificatie1 hebben, moeten tot hun 18e onderwijs volgen en ingeschreven staan op
school.
Een belangrijk doel van Passend Onderwijs is om het thuiszitten van leerlingen verder terug
te dringen, zodat ieder opgroeiend kind een passende schoolloopbaan krijgt met de juiste
hulp op het juiste moment. Onze ambitie is dat elk kind in beeld is en geen enkel kind langer
dan drie maanden thuis zit zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg. Om die
ambitie te realiseren wordt sinds 2015 door samenwerkingsverbanden, scholen en
gemeenten gewerkt aan het vroegtijdig in beeld hebben van thuiszitters door middel van een
sluitende registratie. Thuiszitters zijn leerplichtige en kwalificatieplichtige kinderen en
jongeren die thuis zitten zonder onderwijs te volgen omdat hun situatie/problematiek
(volledige) deelname in een reguliere dan wel speciale onderwijssetting (tijdelijk) onmogelijk
maakt. In de ontwikkelagenda Passend Onderwijs en Zorg voor Jeugd 2017-2018 van de
regio Eemland zijn doelstellingen rondom de thuiszitters opgenomen.
De thuiszitterproblematiek vraagt om een integrale aanpak, van zowel leerling en ouders,
school, samenwerkingsverband, sociale teams en leerplicht. Afspraken over een sluitende
aanpak zijn vastgelegd in het regionale Thuiszitterspact regio Eemland. Met de komst van
dit pact worden de cijfers over thuiszitters afkomstig van de samenwerkingsverbanden en de
afdelingen Leerplicht elk kwartaal geactualiseerd en steeds beter inzichtelijk. Er is betere
signalering door contactpersonen op scholen en leerplicht en het aantal meldingen loopt
hierdoor op. Daarbij zien we ook dat gemeld relatief verzuim vaak binnen 3 maanden wordt
opgelost. Waar we in het algemeen nog tegenaan lopen zijn administratieve verschillen
binnen de gemeenten en in de beoordeling van de situatie door scholen.
1 Een startkwalificatie is een vwo-diploma, havo-diploma of mbo-diploma op niveau 2 of

hoger.
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Aantal thuiszitters in Leusden en regio Eemland
Het aantal geregistreerde thuiszitters in de gemeente Leusden en in de regio Eemland op
peildatum 15 december 2017 staat in tabel 1 weergegeven. Groep 1 zijn de “leerlingen die
ingeschreven zijn op school, maar langer dan 4 weken thuiszitten”. In groep 2 zijn leerlingen
leerplichtig, maar staan niet op een school ingeschreven en gaan dus niet naar school.
Groep 3 zijn leerlingen die tijdelijk zijn vrijgesteld van de leerplicht, bijvoorbeeld omdat zij
tijdelijk in een (zorg) instelling verblijven en hierdoor niet naar school kunnen. Kinderen die
voor de hele leerplichtige periode zijn vrijgesteld van onderwijs vallen niet onder de definitie.
Deze vrijstelling vindt plaats op basis van een specifieke situatie, zoals een ernstige,
meervoudige handicap.
Gemeente Leusden

Regio Eemland

Primair
onderwijs

Voortgezet
onderwijs

Primair
onderwijs

Voortgezet
onderwijs

Groep 1. Relatief verzuim

0

3

0

12

Groep 2. Absoluut verzuim

1

0

12

20

Groep 3. Tijdelijke vrijstellingen

3

8

70

66

Tabel 1: Aantal geregistreerde thuiszitters per peildatum15 december 2017 en per categorie
Deze kinderen en jongeren zijn in beeld bij zowel onderwijs, leerplicht als
samenwerkingsverband(en). Bij álle Leusdense thuiszitters wordt inzet gepleegd richting de
leerling en ouders. Leerlingen en ouders zijn altijd zo vroeg mogelijk worden betrokken en
op de hoogte zijn van de aanpak om te komen tot een passend aanbod van onderwijs of
zorg. Afhankelijk van de individuele situatie van de leerling wordt de inzet gepleegd door
school, leerplicht, samenwerkingsverband of het sociaal team.
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