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Het aantal thuiszitters is een belangrijke graadmeter voor de mate van succes van
passend onderwijs. Kern van de wet is immers dat schoolbesturen in staat zijn voor
alle leerlingen die zich aanmelden een passend onderwijsaanbod te verzorgen.

Door goed aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoeften van de individuele leerling, kan thuiszitten
worden beperkt en voorkomen. Ieder kind heeft recht
op onderwijs! Samen maken we ons sterk voor dit recht.

Hierdoor krijgen onderwijs, leerplicht en jeugdhulp
meer mogelijkheden om samen met ouders de situatie
voor kinderen en jongeren te verbeteren en daarmee
te voorkomen dat zij thuiszitten.

Gemeenten en onderwijs kunnen thuiszitten terugdringen als zij een effectieve gezamenlijke aanpak
ontwikkelen. Deze samenwerking krijgt een impuls
door de invoering van passend onderwijs en de
transities in het sociale domein. Het onderwijs krijgt
‘zorgplicht’ en de gemeente ‘jeugdhulpplicht’.

Om met de invoering van passend onderwijs ook het
aantal thuiszitters terug te dringen, zijn Gedragswerk
en Ingrado gestart met de aanpak Passend onderwijs
zonder thuiszitters. Hiermee willen beide organisaties
onderwijs en gemeenten ondersteunen. Lees verder
voor meer informatie over deze aanpak.

Passend onderwi js zonder thuiszitters

Gedragswerk en Ingrado ondersteunen
gemeenten en onderwijs bij het ontwikkelen
van een aanpak gericht op het voorkomen van
thuiszitters. De titel van deze aanpak luidt dan
ook Passend onderwijs zonder thuiszitters.
Doel: samen in actie
Binnen Passend onderwijs zonder thuiszitters werken
we met beproefde methodieken en instrumenten.
Samenwerking is het sleutelwoord. Samen werken we
aan preventie en het actief terugleiden van thuiszitters
naar school. Tegelijkertijd versterken we regionale
samenwerking gericht op ‘passend onderwijs zonder
thuiszitters’.
Werkwijze: groeimodel
Deze aanpak kenmerkt zich door een groeimodel.
Uit een breed scala van activiteiten kiest u als samenwerkingsverband en/of gemeente de onderdelen die
aansluiten bij uw vraag. Vervolgens stellen we
gezamenlijk een plan op maat op. De beschikbare
instrumenten zijn niet statisch, maar groeien door in de
praktijk. Zo ontstaat een samenspel met het werkveld
waarin de meest optimale aanpak tot stand komt.
Het groeimodel maakt het mogelijk modellen en
instrumenten die hun meerwaarde hebben bewezen,
te verzamelen en op te nemen in het Instrumentenboek.
Dit instrumentenboek vormt de basis voor een
maatwerkaanpak per regio.
Resultaat: werkagenda
Het resultaat van Passend onderwijs zonder thuiszitters
is een werkagenda waarin alle relevante thema’s
voor de regio zijn opgenomen.
Bij de uitwerking van de onderdelen maakt u gebruik
van de instrumenten die nu al voorhanden zijn of
binnenkort beschikbaar komen. Bij het ontwikkelen
van het projectplan en bij de projectuitvoering
kunnen Ingrado en/of Gedragswerk u desgewenst
ondersteuning bieden.

Reeds beschikbare instrumenten:
• basis-werkagenda Passend onderwijs
zonder thuiszitters;
• Routekaart passend onderwijs zonder
thuiszitters, het analysemodel gericht
op regieverantwoordelijkheid en
deelname van partners;
• 10 punten-checklist rond het thema
Passend onderwijs en thuiszitters;
• inventarisatie-formats relatief en
absoluut verzuim;
• toetsvragen voor bestaande (verzuim)
protocollen;
• overzicht van actuele wetgeving
rond thuiszitten en vrijstellingen;
• brochure Niemand kan het alleen;
• overzicht lokale en landelijke aanbevelingen:
onder meer aanbevelingen naar aanleiding
van het dossieronderzoek Thuiszitters
Ingrado / NJI.

Producten in ontwikkeling
In de lopende implementatietrajecten ontwikkelen
zich nieuwe producten. Denk hierbij aan voorbeelden
van horizontale en verticale escalatielijnen,
model-werkprocessen, implementatiehandreikingen,
rollen en verantwoordelijkheden van de leerplichtambtenaar, enzovoort. Wij informeren u zo spoedig
mogelijk over de beschikbaarheid van deze producten.

Voor meer informatie over bovenstaand
ondersteuningstraject kunt u terecht bij
info@gedragswerk.nl en info@ingrado.nl.

Passend onderwijs zonder thuiszitters is een samenwerkingsproject van Gedragswerk en Ingrado
en sluit naadloos aan op de werkagenda van de PO- en VO-raad, de VNG, OCW en VWS.

