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Inleiding
Naast het bieden van passend onderwijs of een passende onderwijsplek voor een kind hebben de
samenwerkingsverbanden en de aangesloten schoolbesturen nog een opdracht, namelijk het voorkomen van
thuiszitters1. Deze opdracht is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van schoolbesturen, ouders/verzorgers,
samenwerkingsverbanden en gemeenten.
In dit protocol worden de afspraken ter voorkoming van thuiszitters binnen samenwerkingsverband
Amstelronde beschreven.
Betrokken partijen
Ouders/verzorgers, schoolbesturen, afdelingen leerplicht en jeugdzorg van de gemeenten, Aalsmeer,
Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn betrokken hulpverleningsinstanties en samenwerkingsverband
Amstelronde.
Doel




Voorkomen van thuiszitters en absoluut verzuim2.
Tijdig in beeld krijgen van potentiële thuiszitters.
Toeleiding naar een passende onderwijsplek van (potentiële) thuiszitters.

Doelgroep
Leerplichtige kinderen in de basisschoolleeftijd die absoluut verzuimen of dreigen thuis te komen zitten,
ingeschreven staan bij een school binnen het samenwerkingsverband en/of woonachtig zijn in de gemeenten
Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn.
Uitgangspunten verzuimprotocol

Het richt zich op het bestrijden van thuiszitters en absoluut verzuim;

Het voorkomen van thuiszitters en absoluut verzuim kan alleen succesvol zijn op basis van een
integrale aanpak (sluitend netwerk);

Het voorkomen van relatief verzuim is allereerst een verantwoordelijkheid van de scholen
(schoolbesturen) en worden daarbij ondersteund door Leerplicht (gemeenten).

Samenwerkingsverband Amstelronde kan bij relatief verzuim een ondersteunende rol spelen op verzoek
van de school, ouders/verzorgers en leerplichtambtenaar.

Een ‘thuiszitter’ betreft een leerplichtig kind tussen de vijf en de zestien jaar of een kind van zestien of zeventien jaar met
kwalificatieplicht die:

Niet staat ingeschreven bij een school (absoluut verzuim)

Ingeschreven staat op een school en zonder geldige reden meer dan vier weken verzuimt, zonder dat er ontheffing
dan wel vrijstelling is verleend van geregeld schoolbezoek of wegens het volgen van ander onderwijs door leerplicht.
2
We spreken van absoluut verzuim wanneer een kind niet staat ingeschreven bij een school, terwijl het kind geen vrijstelling
van onderwijs geniet. Het gaat hierbij om kinderen die zijn ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie en nog
leerplichtig zijn.
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Samenwerkingsverband Amstelronde heeft bij thuiszitters en/of absoluut verzuim de
‘doorzettingsmacht3’ om een kind op een school te plaatsen.

Schoolverzuimprotocol
1. Bij een (potentiële) thuiszitter, bijvoorbeeld door ongeoorloofd verzuim dan wel door een schorsing
en/of voornemen tot verwijdering meldt de school de desbetreffende leerling bij
a. Leerplicht van de desbetreffende gemeente volgens de richtlijnen van het verzuim- en
schorsingsbeleid van de school;
b. Bij het loket van Amstelronde.
2. De school maakt bij de melding aan leerplicht inzichtelijk welke stappen en/of acties reeds zijn
ondernomen om het verzuim te voorkomen en hoe ouders betrokken zijn. De school en Leerplicht
melden aan het samenwerkingsverband hoe zij in onderlinge afstemming vervolgstappen gaan
ondernemen om het verzuim te voorkomen dan wel te beëindigen en hoe ouders betrokken zijn.
3. De school en/of Leerplicht besluiten of er een ondersteuningsteam georganiseerd moet worden. De
Amstelrondespecialist kan een initiërende rol nemen.

Uitgelicht

Ondersteuningsteam Thuiszitten

Dit ondersteuningsteam vindt plaats op initiatief van de school waar het kind staat
ingeschreven, in aanwezigheid van de leerplichtambtenaar van de gemeente waar het kind
woonachtig is
Betrokken partijen: ouders/verzorgers, school van herkomst en indien van toepassing
vertegenwoordiging toekomstige school, Amstelrondespecialist en eventueel betrokken
hulpverlening.
Het ondersteuningsteam werkt in het geval van thuiszitters vanuit de volgende principes:

De werkwijze is oplossingsgericht (gestuurd vanuit een integrale en contextuele kijk op
de situatie)

Er wordt aangestuurd op plaatsing van het kind op een passende school, binnen een
termijn van 2 weken

4. Leerplicht en Amstelronde voeren regelmatig overleg over de voortgang van het plaatsings- en/of
terugkeerproces bij (dreigende) thuiszitters.
5. Leerplicht en Amstelronde voeren bij absoluut verzuim intensief overleg om plaatsing op een passende
onderwijsplek te organiseren. Amstelronde organiseert daartoe een ondersteuningsteam en kan in
voorkomende gevallen gebruik maken van de toegekende doorzettingsmacht. Al dan niet in
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met doorzettingsmacht wordt bedoeld de mogelijkheid om een schoolplaatsing voor een (dreigende) thuiszitter door te
zetten wanneer, in het geval van een thuiszitter, het zorgplichtige schoolbestuur daar niet in is geslaagd.
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samenwerking met leerplicht en hulpverleningsinstanties wanneer er sprake is van het niet accepteren
door ouders/verzorgers van de aangeboden passende onderwijsplek.
Uitgelicht

verantwoordelijkheden inzake thuiszitters

School(bestuur)

Schrijft een kind pas uit nadat het elders is ingeschreven;

Meldt verzuim bij leerplicht conform het verzuimbeleid van de school;

Maakt inzichtelijk welke stappen door de school zijn gezet om het thuiszitten te voorkomen

Houdt contact met de thuiszitter en ouders/verzorgers

Biedt een aangepast onderwijsprogramma aan de thuiszitter

Neemt initiatief om met betrokken partners (leerplicht, Amstelronde, hulpverlening) te
besluiten of een ondersteuningsteam gericht op thuiszitten georganiseerd moet worden
Ouders/verzorgers

Zijn verplicht hun kind in te schrijven bij een door de wet erkende school;

Schrijven bij een schoolwisseling het kind eerst in op een nieuwe school en vervolgens uit
op de vorige school;

Houden zich aan het verzuimbeleid van de school;
Zijn beschikbaar voor overleg, waaronder deelname aan het ondersteuningsteam
Thuiszitten
In het geval van absoluut verzuim: werken samen met leerplicht en het
samenwerkingsverband bij het vinden van een oplossing.
Leerplicht

Doet onderzoek naar de achtergronden van (absoluut) verzuim;

Pleegt (wettelijke) interventies bij (absoluut) verzuim;

Neemt deel aan het door de school of samenwerkingsverband, in het geval van absoluut
verzuim, georganiseerde ondersteuningsteam Thuiszitten of initieert dit.
Amstelronde

Zoekt na de melding door school en/of leerplicht met betrokken partners naar een oplossing
om (absoluut) verzuim op te heffen;

Bespreekt maandelijks de bij Amstelronde bekende thuiszitters met leerplicht en stelt zich
maandelijks op de hoogte van nieuwe (dreigende) thuiszitters;

Neemt deel aan het ondersteuningsteam Thuiszitten en richt zich op het vinden van een
snelle adequate oplossing.

6. Aanvragen voor een (algehele) ontheffing van de onderwijsplicht (art.5) worden door de afdelingen
leerplicht van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn voorafgaand aan
toekenning voorgelegd aan het samenwerkingsverband Amstelronde. Pas wanneer in gezamenlijkheid
wordt geconcludeerd dat er geen passend onderwijs geboden kan worden verleend de
leerplichtambtenaar de aangevraagde (tijdelijke) ontheffing.
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