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Wat is schoolverzuim?

Ziekteverzuimer? Thuiszitter?



Verschillende
definities

Casus 1:

• Pien, 15 jaar

• Pestproblematiek

• → Suïcidale gedachten

• 2 maanden thuis

• Ze wordt niet ziek gemeld, 
maar moeder durft haar niet 
te laten gaan, bang dat ze 
zichzelf iets aandoet. 

Casus 2:

• Dirk, 14 jaar

• Pestproblematiek

• → Psychosomatische 
klachten

• 2 maanden thuis

• Moeder heeft hem ziek 
gemeld

Thuiszitter Ziekteverzuimer



Definitie thuiszitters

• Leerplichtige jongere tussen 5 en 18 jaar die zonder geldige reden (zoals ziekte) meer dan 
4 weken verzuimt.

• 3 verschillende type leerlingen:

• Leerlingen die ingeschreven zijn op school, maar langer dan 4 weken thuiszitten.

• Absoluut verzuim = leerplichtig, maar niet op een school staan ingeschreven

• Vrijgesteld van de leerplicht (bijvoorbeeld ernstige, meervoudige handicap)



Definitie ziekteverzuimer

• Leerplichtige jongere tussen 5 en 18 jaar die geoorloofd afwezig is

• Dus ziek gemeld wordt…



Gevolgen zijn hetzelfde…

Maar is er een verschil?...



Gevolgen schoolverzuim

Korte termijn:
- Sociaal
- Emotioneel
- Cognitief

→ Lager onderwijs niveau
→ Voortijdig schoolverlaten

Langere termijn:
- Risico gedrag 
- Delinquent gedrag
- Slechtere lich. en psych. gezondheid
- Hogere sterftecijfers

→ Lagere SES
→ Individuele en maatschappelijke consequenties 



Aanpak 
verzuim

Vicieuze cirkel 

Doelstelling:

• Vroegtijdig 
interveniëren! 

• Snel handelen!





Hoe komt re-integratie tot stand?



Uitstapje naar de 
arbeidsgeneeskunde

Wettelijke GEDRAGSvoorschriften

6 weken 
gezien door 
bedrijfsarts

8 weken 
plan van 
aanpak

Afspraken 
maken

Actief met 
re-integratie 
bezig te zijn

Financiele prikkels niet voldoende 
voor verzuim daling



Model van Coleman



Re-integratie 
= 

gedrag!

• Onderlinge samenwerking wordt verwacht 

• Resultaten hangt af van elkaars medewerking

→Re-integratie is reeks van opeenvolgende   
handelingskeuzes van meerdere actoren



Parallellen met het onderwijs



Primaire actoren

Micro niveau 

Jeugdarts Onderwijs
Leerling 
(+ ouders)Bedrijfsarts Werkgever Werknemer



Macro niveau (Leerplicht, BTP)

Meso niveau (Verzuimbeleid)

Micro niveau (Actoren)



Micro niveau (actoren)

Jeugdarts Onderwijs Leerling 
(+ ouders)

SAMENWERKING!
= Duidelijkheid over ieders rol en afstemming!



Waar hangt dit van af?

Figuur: ASE-Model



Hoe jij je rol 
ziet, bepaalt 
dus wat je 

doet

• Geldt voor alle uit te voeren taken!

• Dit geldt dus voor alle actoren!

• Dit geeft dus variatie tussen mensen!

• Kan dus veranderen met de tijd!

• Barrières!

• Onduidelijkheden wanneer dit niet uitgesproken wordt



Welke vormen van gedrag hebben een 
negatieve effect op re-integratie?

MISCOMMUNICATIE NIET DELEN 
INFORMATIE

INACTIVITEIT VERSCHIL IN 
PERCEPTIES

ONTBREKEN 
GELIJKGESTEMDHEID 

EN REGIE

Bron: Knegt et al. Arbeidsetting



Welke vormen van gedrag hebben een positief 
effect op re-integratie?

• Afstemming werkzaamheden 

• Goede relatie

• Open communicatie

• Begrip 

• Vertrouwen 

• Dialoog tussen werkgever en werknemer:
• wederzijdse verwachtingen

• mogelijke oplossingen 

• consequenties van keuzes

Bron: Knegt et al. Arbeidsetting



Het gesprek is 
dus zo van 

belang!

En het is 
maatwerk!



Tips en Trick 
om re-

integratie 
proces te 

verbeteren 



Re-integratie: de weg terug naar school

BETER WORDEN OM 
NAAR SCHOOL TE GAAN?

OF NAAR SCHOOL GAAN OM 
BETER TE WORDEN?



Welke kinderen worden
verzuimers?



Verzuim ontstaat niet plotseling



Overzicht
beschermende

en voorspellende
factoren
voortijdig

schoolverlaten

Determinanten 

voortijdig 

schoolverlaten

Categorie Determinant Lft (jrn) Determinant Significante determinanten Artikel nr 1: 

Voorspellende waarde 

(OR)

Artikel nr 2: 

voorspellende 

waarde (R)

Artikel nr 3: 

voorspellende 

waarde ( OR )

Kindniveau 12-14 jarigen Jongen 1.845

Kindniveau 12-14 jarigen Goede school prestaties 0.113

Kindniveau onbekend Slechte school prestaties 0.316

Kindniveau 12-14 jarigen School aanbeveling 0.718

Kindniveau 12-14 jarigen Goede motivatie 0.324

Kindniveau 12-14 jarigen Positieve school perceptie 0.649

Kindniveau onbekend Negatieve houding naar school 0.210

Kindniveau onbekend Geschiedenis achterblijvende cijfers 0.348

Kindniveau onbekend Laag IQ/leer problemen 0.326

Kindniveau onbekend Psychiatrische symptomen/stoornis 0.269

Kindniveau onbekend Drugs gebruik 0.247

Kindniveau onbekend Antisociaal gedrag 0.236

Kindniveau onbekend Deliquent gedrag 0.223

Kindniveau onbekend Internaliserende problemen 0.140

Kindniveau 4-8 jarigen Ziekenhuisopname of operatie 0.29

Kindniveau 4-8 jarigen Leerproblemen 1.74

Kindniveau 4-8 jarigen Geen sport 2.88

Kindniveau 8-12 jarigen Externaliserend gedrag 2.81

Kindniveau 12-16 jarigen Schoolverzuim 5.62

Kindniveau 12-16 jarigen Zelf effectiviteitsverwachting 0.53

Kindniveau Onbekend Deliquente vrienden 0.228

Gezinsniveau nvt Lage SES 0.222

Gezinsniveau nvt Laag opleidingsniveau ouders 0.200

Gezinsniveau 12-14 jarigen Positieve ondersteuning door ouders 0.519

Gezinsniveau Onbekend Negatieve ondersteuning door ouders 0.176

Gezinsniveau nvt Een ouder gezin 1.300 0.178

Gezinsniveau 12-14 jarigen Enigst kind 1.373

Gezinsniveau nvt Groot gezin > 4 1.883 0.194

Gezinsniveau nvt Ethnicitieit 2.54

Gezinsniveau Onbekend Weinig ouder betrokkenheid op school 0.149

Schoolniveau 12-14 jarigen Veel minderheden op school 1.013

Schoolniveau Onbekend Negatief klas klimaat 0.147

Schoolniveau 12-14 jarigen Stad 1.464

1) T. Traag, R. et al. 2011
2) J. Gubbels. et al.  2019
3) M.J. Theunissen. et al. 2015



Kan je je zo optimaal
mogelijk ontwikkelen?

En hoe is je binding 
met school?



Enkele 
voorspellende 
determinanten 

optimale 
ontwikkeling

Kind niveau:

- Slechte school prestaties (OR 1.74)

- Ext. gedragsproblematiek (OR 2.81)

Gezinsniveau:

- 1 ouder gezinnen (OR 1.3)

- SES (R 0.222)

- Laag opleidingsniveau ouders 

(R 0.200)

- Migratie achtergrond (OR 2.54)



Achterliggende 
mechanismen:

Kans arm of 
kans rijk?

• 30 miljoen woord kloof

• Onzekerheid arbeidsmarkt en 
armoede
• Materieel

• IQ verlaging

• Chronische stress in gezin

• Meer lichamelijke en psychische 
problematiek

• Omgeving

• Kans(on)gelijkheid onderwijs

Winding et al.: 3x meer kans op uitval



Binding met 
school

Binding = 
• Motivatie
• Participatie (inclusie)

Winding et al.: 2x meer kans op uitval



Onderliggende 
mechanismen 

binding en VSV

Binding met school  
Versterking 
participatie  

= medicijn voor 
welzijn en helpt bij 

ontwikkelen van 
identiteit 

Met meer plezier 
naar school 



Enkele 
voorspellende 

determinanten 
binding 

Kindfactoren:

- Leerproblemen (OR 1.74)

- Geen sport beoefenen (OR 2.88)

- Ext. gedragsproblematiek (OR 2.81)

- Slechte motivatie school (0.210)

- Schoolverzuim (OR 5.62)

Gezinsfactoren:

- Migratie achtergrond (OR 2.54)

- Ouders die weinig betrokken zijn bij school 

(R: 0.149)



Kijk bij re-
integratie ook 

naar:
Optimaliseren 

ontwikkelingskansen
Mate van inclusie

Motivatie van 
leerlingen



Hoe kan je 
motivatie van 
een leerling
versterken?



Self Determination Theory

Versterken motivatie

Investeren 3 basis behoeften:

1) Behoefte aan autonomie

2) Behoefte aan competentie

3) Behoefte aan verbondenheid







Re-integratie is 
meer dan een 

opbouwschema 
opstellen

Signaleren, adviseren, begeleiden

School:

• Samenwerkingsrelatie school (ASE)

• Proces afspraken

• Optimaliseren ontwikkelingskansen

• Inclusie

Ouders/kinderen

• Wie zitten er voor je? 

• Motivatie

→ Zoektocht naar de juiste draaiknoppen



Samenspel bepaalt de kleur



Bedankt voor
de aandacht



Vragen?

Emailadres: 
hananja.boonen@ggdzl.nl
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