
 Organiseer een “Ronde tafelgesprek” gericht op samen-
werking tussen ouders en school.

0. Dag-in-dag-uit
begeleiding

Ieder kind heeft recht op 
onderwijs en zorg.

Ouders, leerling en school 
zijn gesprekspartners. Trek 
altijd gezamenlijk op. 

• Wat is er tot nu toe alle-
maal gebeurd? Inventa-
riseer de problemen en 
het proces. 

• Benoem wat er goed en 
minder goed gaat. 

• Breng de ondersteu-
ningsbehoefte van de 
leerling in kaart.

• Maak gebruik van de 
ouderexpertise. Delen 
ze de zorgen om hun 
kind? Welke zorgen 
hebben ze precies?

• Breng de gezinssitua-
tie, krachten en risico-
factoren in kaart. Loop 
alle levensgebieden na.

• Breng de schoolsituatie 
in kaart. Zorgen, com-
municatie, handelings-
verlegenheid school?

• Observeer in de klas 
om groepsdynamiek, 
leerling- en leerkracht-
gedrag etc. te inventa-
riseren.

• Organiseer een MDO
• Vraag indien nodig on-

dersteuningsmiddelen 
bij  samenwerkingsver-
band of gemeente. 

• Wat is haalbaar en wat 
is goed genoeg?

• Indien nodig diagnos-
tiek: GGZ en orthodidac-
tisch (leerproblemen).

• Zoek een buddy in de 
klas of een VIP voor de 
leerling.

• Indien nodig: orga-
niseer psychiatrisch 
onderzoek, medicatie 
en of GGZ-behandeling 
(CGT, EMDR, PMT, crea-
tieve therapie, etc.)

• Zorg voor begeleiding /
coaching van de jonge-
re.

• Leg een groot gedeelte 
van de regie bij de jon-
gere en volg zijn/haar 
tempo. 

• Organiseer als nodig pe-
dagogische begeleiding 
/ coaching ouders.

• Is systeemtherapie 
nuttig?

• Werk samen met familie, 
sociaal netwerk, school, 
hulpverleners en leer-
plicht.

• Ouders hoeven niet lan-
ger de rol van deskundi-
ge op zich te nemen en 
kunnen zich concentre-
ren op de ouderrol.

• Zorg voor dekkend on-
derwijsaanbod, evt. (tij-
delijk) thuisonderwijs.

• Sluit aan bij de beste 
ingang: gezin, behande-
ling, onderwijs.

• Coach de leerkracht(en).
• Faciliteer mentor / 

team. 
• Wat heeft de klas nodig? 

Denk aan een persoon-
lijk mentor of buddy.

• Structuur, ook in de 
vakantieperiodes.

• Zorg voor bondige ver-
slaglegging.

• Check het leerlingdos-
sier. Wordt het door 
betrokkenen gedeeld?

• Wees transparant. 
• Fysieke beweging is net 

zo belangrijk als de men-
tale beweging in een 
traject.

• Vermijd negatieve er-
varingen in de eerste 
contacten.

• Zet in op succeservarin-
gen. 

• Sluit aan bij wat de leer-
ling leuk vindt / goed 
kan bij herstart onder-
wijs of inzet thuisonder-
wijs. 

• Maak gebruik van een 
steunfiguur / VIP / bud-
dy.

• Maak heldere afspraken 
over onderlinge com-
municatie.

• Heroverweeg het ont-
wikkelingsperspectief 
en stel zo nodig bij.

• Maak afspraken over 
voortgang en vangnet.

• Bouw de intensiviteit 
af, bespreek betrokken-
heid.

• Leg de nieuwe afspra-
ken vast in OPP.

• Hoor alle partijen en 
gebruik alle input. Wie 
heeft wat nodig om het 
te laten slagen? 

• Controleeer haalbaar-
heid van de plannen. 

• Stel samen met leer-
plicht en jeugdzorg ka-
der voor hulpverlening.

• Integrale en outrea-
chende aanpak: inten-
sieve samenwerking 
tussen jeugdhulp (sys-
teemtherapie), GGZ en 
onderwijs.

• De casemanager blijft 
vanuit de school be-
trokken.

• De steunfiguur (buddy 
/ VIP) bijft betrokken. 

• Blijf regelmatig over-
leggen. Sta geen verval 
toe, om ‘scheefgroei’ te 
voorkomen.

• Houd het tempo hoog, 
bespreek eventuele 
zorgen direct. 

• Herhaal de cyclus 5-6-7 
indien nodig.

• Wees alert op terugval. 
Overgangssituaties en 
live-events in het leven 
van een kind vormen 
een extra risico.

• Wees transparant bij 
een eventuele over-
dracht.

• Maak en plan van aan-
pak en bespreek dat 
met alle betrokkenen. 

• Stel een casemanager 
aan.

• Waarborg privacy van 
jongere / gezin.

• Sluit aan bij de interes-
ses en leefwereld van 
de jongere.

• Denk out of the box: 
wat heeft deze jongere 
nodig om in beweging, 
tot ontwikkeling te 
komen?

• Is er een VIP / buddy 
(steunfiguur) die het 
hele traject kan meelo-
pen?

De school heeft een eigen 
verantwoordelijkheid bij 
zorgen over veiligheid van 
het kind. 

• Als de mentor het niet 
meer weet, is nader 
onderzoek nodig en 
wordt een zorgcoördi-
nator of intern bege-
leider ingeschakeld als 
casemanager.

• Is er genoeg naar eer-
dere signalen geluis-
terd? Misschien hebben 
ouders of kind al eerder 
problemen gesigna-
leerd. 

Fase UitgangspuntenBouwstenen voor 
school / hulp

Bouwstenen 
voor gezin

Bouwstenen voor 
de leerling

1. Signalering Door ou-
ders, leerling of school. Het 
gaat niet goed; veel verzuim.

2. Onderzoek
Inventariseer de problemen, 
wensen en krachten bij kind, 
gezin en school.

3. Externe hulp
Moet externe hulp worden 
betrokken?

4. Plan van aanpak
Stel in overleg met alle 
betrokkenen een plan van 
aanpak op (handelingsdeel 
van het ontwikkelingsper-
spectief).

6. Stabilisatie
Laat niet los en houd vinger 
aan de pols.

7. Evaluatie
Bespreek met alle betrokke-
nen hoe het gelopen is.

5. Voer het plan uit
Voer de afspraken in het 
plan van aanpak uit en zorg 
dat iedereen duidelijk heeft 
wat de taken en verant-
woordelijkheden zijn.
Houd rekening met de in-
stemmingsplicht bij leerlin-
gen van 12-16 en 16 jaar en 
ouder.

8. Extra bouwstenen 
in geval van uitval
Is de leerling ondanks alle
inspanningen toch uitgeval-
len?

Stappenplan bij (dreigend) schooluitval. Wat zijn werkzame factoren?

• Ouders nemen initiatief richting huisarts / behande-
laar / leerplicht als externe hulp nodig is.

• School kan ouders ondersteunen in zoektocht naar 
hulp.

Stel gezamenlijk doelen op

• Herstel het vertrouwen. Biedt ruimte  voor boosheid. 
• Ga naar de leerling toe. Een intensieve, out-reachende 

benadering is nodig. 

Maak afspraken over voortgang en vangnet.

• Vraag expliciet of de uitkomst tot nu toe volgens wens 
en verwachting is.

• Spreek expliciet uit of we op de ingeslagen weg door-
gaan of nieuwe route moeten verkennen.

Coach de gezinsleden op vaardigheden of pak de eigen 
problematiek aan.

• De mentor gaat het gesprek aan met ouders en leerling.
• Ga op huisbezoek als het niet lukt de leerling / ouders op school te krijgen.

Mentor, leerling en ouders zijn in gesprek over hoe het gaat op school.

Inventariseer de wensen en verwachtingen, benoem het toekomstbeeld, 
schets de ideale situatie.



Ieder kind heeft recht op onderwijs en zorg

Iedere school werkt dag in dag uit om dit basisrecht waar te maken. Toch vallen er 
jaarlijks nog veel te veel leerlingen uit en belanden thuis, waar hun perspectieven 

op een mooie toekomst met de dag afnemen. 

Wat kan een school doen als het niet goed gaat met een leerling? Wat kan een 
school doen om te voorkomen dat een leerling uitvalt, of ervoor te zorgen dat de 

leerling na uitval weer aanhaakt bij het onderwijs? Hoe werk je als school daarin sa-
men met ouders, leerling en andere betrokkenen?

Het iHUB ontwikkelplein heeft expertise over schooluitval vanuit alle kanten bij 
elkaar gebracht in de Pilot Thuiszitters. Leerlingen en ouders, betrokken en bevlo-
gen mensen vanuit het onderwijs, ggz en jeugdhulp, juristen en ervaringsdeskun-

digen staken de koppen bij elkaar. 

Eén van de resultaten is dit stappenplan, met bouwstenen voor leerling, ouders en 
school. Natuurlijk hoeven niet alle stappen te worden doorlopen. Beschouw het als 
een handreiking om in elke fase bewust stil te staan bij de mogelijke bouwstenen 

die kunnen worden ingezet. Met als doel de leerling weer terug te leiden naar 
onderwijs.


