‘Zorgwekkend verzuim en thuiszittende leerlingen’
Bestemd voor: Zorgcoördinatoren, Begeleiders Passend Onderwijs,
Leerplichtambtenaren, schoolcontactpersonen JGT, Schoolcontactpersonen JGZ
Woensdag 14 maart van 14.00 uur tot 17.00 uur
locatie De Delta, Da Costastraat 104, 2321 AR Leiden
Programma
Inloop
Opening en terugblik 24 januari
Introductie workshops
Workshops

13.45 – 14.00
14.00 – 14.20
14.20 – 14.30
14.30 – 16.00

Terugkoppeling
Borrel

16.00 – 16.30
16.30

Toelichting
Deze themabijeenkomst is de tweede bijeenkomst over zorgwekkend verzuim
en thuiszittende leerlingen. De eerste bijeenkomst heeft voornamelijk in het
teken gestaan van informatie-uitwisseling en het delen van de verschillende
invalshoeken door verschillende instanties. Deze tweede bijeenkomst staat in
het teken van het formuleren van concrete verbeterplannen rond een aantal
thema’s.
Deelname
Je hoeft je niet op te geven voor deelname aan de themamiddag. Voel je vrij
om een collega die geen uitnodiging heeft ontvangen, voor de bijeenkomst uit
te nodigen.
Workshops
De keuze voor de workshops kan op 14 maart worden gemaakt.
Er kan een keuze gemaakt worden uit de volgende workshops.

1. Regie
Bij thuiszittende leerlingen zijn vaak meerdere partijen betrokken, ouders, school,
leerplicht, samenwerkingsverband, JGT, GGZ instellingen.
Wie heeft de regie bij deze casussen, en wat verstaan we onder regie zijn de meest
belangrijke vragen die aan de orde komen.
Annemarije van Overschot, directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO
2801 en voormalig leidinggevende bij het Regionaal Bureau Leerplicht, verzorgt de
workshop
2. Thuiszittersoverleg
Het samenwerkingsverband (SWV) Voortgezet Onderwijs Leiden e.o. en het RBL
willen starten met een thuiszittersoverleg met als doel het aantal thuiszittende
leerlingen in de regio terug te dringen.
Voor de start van zo’n overleg is het van belang dat er door verschillende partners
die bij thuiszitters betrokken zijn is nagedacht over de inhoud van zo’n overleg en de
randvoorwaarden die nodig zijn om het succesvol te laten zijn. In deze workshop
buigen partners zich over de opzet en inhoud van een thuiszittersoverleg.
De workshop staat onder leiding van Hans Kruijssen. Hij was in 2016 en 2017
voorzitter van het thuiszittersoverleg in Amsterdam.
3. Methodische aanpak schoolverzuim
De methodische aanpak schoolverzuim is in de plaats gekomen van de
strafrechtelijke aanpak schoolverzuim. Het uitgangspunt hierbij is dat er nog meer
samengewerkt wordt in de keten. Dit heeft consequenties voor de rol van leerplicht,
scholen en hulpverlening bij de aanpak van schoolverzuim.
Selma Hulst van Ingrado, de landelijke vereniging voor leerplicht/ RMC en Karin
Amptmeijer leerplichtambtenaar van het RBL geven uitleg en gaan in gesprek.
4. Langdurig ziekteverzuim
De aanpak van langdurig ziekteverzuim en Somatisch Onvoldoende verklaarde
Lichamelijke Klachten (SOLK) staan centraal. De vraag:
Op welke wijze kan de samenwerking tussen school, Begeleider Passend Onderwijs
(AED) en GGD worden verbeterd?
Esther den Heijer ,stafmedewerker bij de GGD en Judith Ossel en Mirjam Moons
verbonden aan de AED verzorgen deze workshop.
5. Jeugd en Gezinsteam
Wat kan het JGT bijdragen aan het terugdringen van Zorgwekkend Verzuim? Op
welke wijze kan het JGT eerder betrokken worden bij de aanpak van zorgwekkend
verzuim en thuiszittende leerlingen?
Deze vragen staan centraal tijdens de workshop die wordt verzorgd door
Leonie Zock en Irma Klink van het Jeugd en Gezins Team Leiden Stevenshof/ Mors.
6. Ouders & School
Ouders van thuiszittende kinderen hebben vaak met veel verschillende professionals
te maken. In een aantal situaties rond thuiszittende leerlingen kan er een
conflictsituatie ontstaan tussen ouders en school.
Wat zijn de effectieve vormen van samenwerking tussen ouders en school?
Wat kunnen professionals mogelijk leren van de ervaringen van ouders?
Op deze vragen wordt in de workshop ouders & school ingegaan.
De workshop wordt verzorgd door Arline Spierenburg, zij is adviseur bij
ouders & onderwijs, een landelijk opererende ouderorganisatie.

