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Actie-protocol ‘thuiszitten voorkomen’ 
 

Registratie, overzicht en inzicht bij het voorkomen van thuiszitten 

De school 

• De leerkracht verwerkt verzuim in het schooladministratiesysteem dat gekoppeld is aan DUO. 

• De verantwoordelijke professional voor leerlingenzorg monitort regelmatig het verzuim op school en 

onderneemt de juiste acties1 om (dreigende) thuiszitters te voorkomen. 

Het bestuur 

• De thuiszitters zijn onder de aandacht binnen de besturen en de BOC-er zorgt voor de monitoring 

binnen Grippa. 

o De BOC-er ( de bovenschoolse ondersteuningscoördinator) vraagt de thuiszitters op bij de 

verantwoordelijke professional voor leerlingenzorg /directie van de school. 

o De BOC-er verwerkt gedurende het jaar doorlopend de thuiszitters in Grippa2 door; 

▪ Invoeren van leerling- en schoolgegevens van nieuwe thuiszitters 

▪ Invoeren van thuiszitgegevens van nieuwe en actuele thuiszitters 

▪ Invoeren van doelen, betrokkenen, acties en resultaten van nieuwe en actuele 

thuiszitters 

▪ Invoeren van een evaluatie na een thuiszitperiode (optioneel) 

▪ Toevoegen van bestanden en teksten (optioneel) 

o De BOC-er monitort per kwartaal de (dreigende) thuiszitters en de vrijstellingen die ingevoerd 

zijn door de leerplichtambtenaren. (15 september, 15 december, 15 maart, 15 juni) 

o Minimaal twee keer per jaar vindt met het BOC-netwerk een overleg over de thuiszitters 

plaats. 

o De BOC-er maakt, analyseert en bespreekt een kwartaaloverzicht uit Grippa a.d.h.v. de 

volgende categorieën: 

- A1: ziekte. 

- A2: vrijstelling. 

o Artikel 5A3: het kind is om psychische of lichamelijke redenen niet in staat om 

naar school te gaan. 

o Artikel 5B: de ouders van het kind hebben bezwaren tegen de richting van het 

onderwijs op alle binnen redelijke afstand van de woning gelegen scholen 

o Artikel 5C: het kind is in het buitenland op een school ingeschreven en bezoekt 

die geregeld. 

o Artikel 5D: trekkend bestaan 

- B2: langdurig relatief verzuim. 

 
1 Zie het stappenplan (blz 8) en de verzuimkaart in het naslagwerk ‘Thuiszitters voorkomen’. 
2 Zie voor meer informatie over Grippa in het naslagwerk ‘Thuiszitters voorkomen’. 
3 Wetsvoorstel ‘Terugdringen verzuim’ 3. Het onderwijskundig perspectief wordt verplicht betrokken bij de 
afgifte van een vrijstelling op grond van artikel 5 onder a van de Leerplichtwet. Samenwerkingsverbanden 
hebben hierbij een verplichte rol. https://www.internetconsultatie.nl/terugdringenverzuim/b1  

https://www.internetconsultatie.nl/terugdringenverzuim/b1
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De gemeente 

• De leerplichtambtenaar informeert gedurende het jaar het Samenwerkingsverband over wijzigingen 

m.b.t. het absoluut verzuim (geoorloofd/ongeoorloofd). A.d.h.v. (online) gesprekken tussen 

leerplichtambtenaar en het Samenwerkingsverband worden de wijzigingen door het 

Samenwerkingsverband (lid adviescommissie) bij Grippa ingevoerd.  

Onderstaande gegevens worden door de leerplichtambtenaar tijdens het (digitale) gesprek aangeleverd 

aan het Samenwerkingsverband (lid adviescommissie), zodat alle benodigde gegevens bij Grippa 

ingevoerd kunnen worden. De noodzakelijke gegevens zijn nodig voor het monitoren van verzuim en 

het ondersteunen bij acties om onnodig verzuim te voorkomen. De noodzakelijke gegevens zijn; 

o Voor- en achternaam, geslacht, woonplaats, gemeente, geboortedatum, start- en einddatum, 

acties, soort verzuim en soort vrijstelling bij een kind. 

• De leerplichtambtenaar kan kinderen met relatief verzuim inzien indien de BOC-er en/of lid van 

adviescommissie de leerplichtambtenaar aan deze kinderen koppelt. Op deze manier kan de 

leerplichtambtenaar de acties volgen die zijn ondernomen door de BOC-er of andere betrokkenen 

rondom deze kinderen.  

• Minimaal vier keer per jaar vinden (online) gesprekken op maat plaats tussen BOC-er, 

leerplichtambtenaar en het Samenwerkingsverband (lid adviescommissie) over kinderen uit hun 

gemeente.  

• Minimaal twee keer per jaar vindt met het Samenwerkingsverband PO een overleg over de thuiszitters 

plaats n.a.v. trends en actuele ontwikkelingen/wetgeving. 

Het SWV Primair Onderwijs Noord-Limburg 

• Het Samenwerkingsverband monitort en verwerkt het proces en de data in Grippa, door; 

o Minimaal vier keer per jaar de thuiszitters in Grippa te verifiëren met BOC-ers en 

leerplichtambtenaren op: einddata thuiszitperiode, acties en resultaten en nieuwe thuiszitters. 

• Vier keer per jaar wordt de inspectie van het onderwijs gerapporteerd over het aantal thuiszitters 

binnen het Samenwerkingsverband. (15 september, 15 december, 15 maart, 15 juni) 

• Minimaal twee keer per jaar vindt met alle betrokken leerplichtambtenaren een overleg over de 

thuiszitters plaats. 

• Minimaal twee keer per jaar vindt met het BOC-netwerk een overleg over de thuiszitters plaats.  
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Preventieve en curatieve acties om thuiszitten te voorkomen 

De school 

• Een (dreigende) thuiszitter kan veel oorzaken hebben. Hiervoor zijn korte lijntje tussen de 

verantwoordelijke professional voor leerlingenzorg en de BOC-er nodig. 

• De verantwoordelijke professional voor leerlingenzorg heeft in eerste instantie de regierol bij een casus.  

• De verantwoordelijke professional voor leerlingenzorg meldt verzuim van leerlingen die binnen vier 

schoolweken meer dan zestien lesuren afwezig zijn bij de leerplichtambtenaar. 

• De verantwoordelijke professional voor leerlingenzorg meldt twijfelachtig verzuim (vanwege 

gezondheid) bij de leerplichtambtenaar en BOC-er.  

• De verantwoordelijke professional voor leerlingenzorg betrekt de BOC-er indien er sprake is van 

langdurig verzuim en de casus complex is.  

• De verantwoordelijke professional voor leerlingenzorg voert een RTG (ronde tafel gesprek) met ouders 

bij langdurig of frequent ziekteverzuim.   

• De verantwoordelijke professional voor leerlingenzorg noteert regelmatig verzuim op ‘het 

Onderwijskundig Rapport’, indien de leerling een andere school gaat bezoeken dan wel bij de overstap 

naar het Voortgezet Onderwijs. 

• Elke school heeft preventieve maatregelen genomen en beschreven om schoolverzuim te signaleren en 

aan te pakken. In alle gevallen is er sprake van maatwerk. 

Het bestuur 

• De BOC-er organiseert een RTG bij een eventuele vrijstelling van een leerling die binnen zijn/haar 

bestuur is ingeschreven. De mogelijkheid tot vrijstelling wordt besproken met ouders, 

leerplichtambtenaar en de BOC-er.  

• De BOC-er wordt bij ongeoorloofd verzuim door de school geïnformeerd en betrokken bij de uitgezette 

acties. Indien nodig organiseert de BOC-er een RTG. De BOC-er adviseert vanuit het RTG de directeur-

bestuurder van het Samenwerkingsverband. 

• De BOC-er gaat in overleg met de directeur van de school om samen te bekijken welke relevante 

stappen op korte en lange termijn gezet dienen te worden om het verzuim terug te dringen. De BOC-er 

maakt melding bij het bestuur over bevindingen en acties.  

De gemeente 

• De leerplichtambtenaar schakelt de adviescommissie toelaatbaarheid SWV Primair Onderwijs in op  

momenten dat hij/zij dat nodig acht (omdat oplossingen op lokaal niveau stagneren). 

• Bij stagnatie of een (dreigende) impasse kan een casus worden ingebracht bij de Actietafel4 

Thuiszitters.  

De leerplichtambtenaar kan een Actietafel organiseren. 

Het SWV Primair Onderwijs Noord-Limburg 

• Het Samenwerkingsverband ondersteunt waar nodig bij het vinden van een juiste plek voor een 

leerling en past waar nodig de doorzettingsmacht voor onderwijs toe (in onze visie proberen we dit 

zoveel mogelijk te vermijden).  

• Het Samenwerkingsverband werkt volgends de escalatieladder (school → bestuur → 

Samenwerkingsverband) 

 
4 Zie hoofdstuk ‘Actietafel’ in het naslagwerk ‘thuiszitters voorkomen’. 
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• Bij een vrijstelling (5A of 5B) wordt het Samenwerkingsverband altijd betrokken; 

o Artikel 5A: het kind is om psychische of lichamelijke redenen niet in staat om naar school 

te gaan. 

o Artikel 5B: de ouders van het kind hebben bezwaren tegen de richting van het onderwijs 

op alle binnen redelijke afstand van de woning gelegen scholen. 

 

* Het handelen volgens meldcode kindermishandeling is voor iedere professional van belang, waaronder het 

onthouden van onderwijs / leerplicht. 


