
Organisatie leerplicht 

De vorming van het Regionale Bureau Leerplicht Maassluis, Vlaardingen, Schiedam komt voort uit 
regionale samenwerking op het gebied van de handhaving van leer/kwalificatieplicht en daarin het 
tegengaan van voortijdig schoolverlaten. Door de samenwerking in het Regionaal Bureau Leerplicht 
handelen de leerplichtambtenaren op een en dezelfde manier en kunnen zij in de andere 
gemeenten werken. Hierdoor wordt efficiënter en effectiever gehandeld en bovendien is er sprake 
van een betere continuïteit door de vorming van één team leerplichtambtenaren.  

Thuiszitters 

We lichten hier met name ook het onderwerp thuiszitters toe. Een basisschool mag een kind in 
bepaalde gevallen verwijderen. Dit houdt in dat het kind geen toegang meer heeft tot de school 
waar hij is ingeschreven. Dit gebeurt meestal als de school niet in staat is om de benodigde speciale 
zorg voor de leerling te bieden en een kind een andere onderwijsondersteuning nodig heeft. Of een 
leerling van een school mag worden verwijderd, moet per geval worden beoordeeld en zijn er al 
diverse gesprekken geweest waar ook de leerplichtambtenaar bij betrokken is om zo te voorkomen 
dat het daadwerkelijk tot een verwijdering moet komen. De werkwijze met de ondersteuningsteams 
voorkomt dat het kan gebeuren dat een kind onverwachts thuis komt te zitten. Daarvoor is er een 
traject doorlopen van signaleren, acties nemen en evalueren.  

Er zijn wettelijke regels voor het verwijderen en de manier waarop de school het kind en de ouders 
over de verwijdering informeert. Een bestuur mag een leerling pas definitief verwijderen als er een 
andere school is gevonden of als de school aantoonbaar gedurende acht weken zonder succes heeft 
gezocht naar een andere school. De school is verplicht om de leerplichtambtenaar direct in te lichten 
over een besluit tot verwijdering en in het SWV hebben we afgesproken dat ook het SWV betrokken 
wordt bij die beslissing. 

Het mag duidelijk zijn dat we thuiszitten met alle mogelijkheden die we hebben willen voorkomen 
en als het al een keer voorkomt, we zo snel mogelijk een plek voor de leerling vinden. De 
ontwikkeling rondom thuiszitters drukken ons soms met de neus op de feiten en dagen ons uit met 
nieuwe oplossingen te komen. Om diverse redenen zitten kinderen soms thuis; vanwege een geschil 
tussen school en oiders, verwijdering van leerling van een school of door ziekte of verhuizing. Er is 
echter ook een categorie kinderen omdat er wachtlijstproblematiek is bij behandel- of lesplekken. 
Hiervoor heeft het SWV een coordinator ingesteld die zich extra gaat richten op de processen van 
thuiszittersmet als doel het kind zo snel als mogelijk  weer een onderwijsplek aan te bieden, in 
samenwerking met de hulpverlening.  

Betrokken partijen zijn de gemeenten, leerplicht, de schoolbesturen, de scholen en de de ouders van 
de betrokken leerling. Met leerplicht voeren we twee keer per jaar overleg over de plannen en 
ontwikkelingen rondom thuiszitters en kinderen met ontheffing. Vanuit OCW wordt twee 
maandelijks informatie opgevraagd over het aantal kinderen die thuiszitten. Het SWV is verplicht 
deze informatie anoniem aan te leveren.  

Een oplossing voor een deel van het probleem is het organiseren van onderwijs aan 
behandelsettingen zoals bij de dagbehandeling van het jonge kind en Zonnehof. Goede voorbeelden 
daarvan zijn de uiltjesgroep en Zebragroep in samenwerking met de drie gemeenten.  



De problematiek rondom thuiszitters krijgt veel aandacht in het SWV. We monitoren het 
nauwlettend en brengen het onder de aandacht bij schoolbesturen en de drie gemeenten om tot 
oplossingen te komen. De volgende onderwerpen zullen voortdurend onderwerp van gesprek zijn: 

• Preventiever werken door meer aandacht te hebben voor zorgelijk verzuim. Kinderen die 
veel afwezig zijn lopen een verhoogd risico om op langere termijn thuis te komen zitten. 
Samenwerking tussen school, ouders, onderwijsspecialist, gezinsspecialist, leerplicht en 
wijkteam is hierbij belangrijk. 

• Cyclisch werken rondom een thuiszitter, waarbij vanaf het eerste moment van thuiszitten 
een plan van aanpak wordt opgesteld en één persoon de regiefunctie heeft.  

• Het organiseren van regionale doorzettingsmacht middels een thuiszitterspact. Gemeenten, 
schoolbesturen en zorgaanbieders maken samenwerkingsafspraken, waarbij de 
doorzettingsmacht bij 1 persoon komt te liggen. Een kwartiermaker wordt eind 2017 begin 
2018 ingezet om dit proces in gang te zetten. 

 

 


