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Toelichting op het voorstel
Inleiding
Op 3 april jl. zijn door de ChristenUnie mondelinge vragen gesteld betreffende thuiszitters. Wethouder
Anker heeft aangegeven de raad te zullen informeren over welke maatregelen Zwolle hierin neemt.
Door middel van deze informatienota wordt tegemoet gekomen aan deze toezegging.
Kernboodschap
1

Elke thuiszitter is er één te veel. Met de huidige maatregelen willen wij voorkomen dat leerlingen
onnodig thuiszitten. Het voorkomen en tegen gaan van thuiszitten is daarom in het
meerjarenbeleidsplan VSV 2017 – 2021 Regio IJssel Vecht als speerpunt opgenomen (zie bijlage 1).
Naast de regionale inzet op thuiszitters, worden in Zwolle extra lokale maatregelen ingezet.
In de aanpak van thuiszitten dragen meerdere partijen een eigen verantwoordelijkheid. Een leerling die
thuiszit of thuis komt te zitten zonder te zijn aangemeld bij een school, is in eerste plaats de
verantwoordelijkheid van de ouders. De leerplichtambtenaar ziet er op toe dat ouders de leerling
aanmelden bij school en de school de leerling toelaat. Wanneer een leerling op een school is
aangemeld en desondanks thuiszit, is dat niet alleen een verantwoordelijkheid van ouders maar ook
van het schoolbestuur en het desbetreffende samenwerkingsverband passend onderwijs. De rol van de
ouders is hierin onmisbaar als partner en ervaringsdeskundige.
2

In het Thuiszitterspact is de landelijke ambitie is om in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden
zonder passend onderwijsaanbod thuis te laten zitten. Wij onderschrijven die ambitie. Het is nodig
heldere afspraken te maken tussen scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten over wie
uiteindelijk beslist over een onderwijsplek als een kind thuis dreigt te komen zitten. Ook is afgesproken
dat ouders waar mogelijk altijd vanaf het begin worden betrokken bij het vinden van een passende
onderwijsplek.
Wat doen we nu?
Op dit moment zetten wij op de volgende manieren in op het voorkomen van en het in beeld hebben
van thuiszitters in kader van het meerjarenbeleidsplan RMC en VSV programma:
•

Thuiszittafel, periodiek overleg van leerplichtambtenaren (LPA) en het samenwerkingsverband.
Vanuit dit gezamenlijk overleg is er een project geïnitieerd om met een LPA en een externe

1

Definitie thuiszitter: Een thuiszitter is een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere
van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht en die ingeschreven staat op een school of
onderwijsinstelling en die zonder geldige reden meer dan 4 weken verzuimt, zonder dat hij/zij
ontheffing heeft van de leerplicht resp. vrijstelling van geregeld schoolbezoek wegens het volgen van
ander onderwijs.
2
https://www.passendonderwijs.nl/wp-content/uploads/2016/06/Thuiszitterspact-13-6-2016.pdf
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interviewer per onderwijsinstelling in de regio een gesprek aan te gaan over de toepassing van
het regionale thuiszitprotocol. De opbrengst van deze regionale verkenning is de onderligger
voor een doorontwikkeling van het regionale thuiszitprotocol welke najaar 2017 vorm krijgt.
•

Regionaal thuiszitprotocol (zie bijlage 3), waarin onderwijs en gemeenten afgesproken hebben
hoe te handelen bij leerplichtige leerlingen en leerlingen van 17 en 18 jaar die vallen onder de
kwalificatieplicht die niet op school verschijnen.

•

Tijdens de overstap tussen onderwijsinstellingen is de kans op voortijdig schoolverlaten het
grootst. Met behulp van Intergrip monitoren en handelen wij vanuit leerplicht/RMC deze
overgangsmomenten om thuiszitten te voorkomen.

Vrijstellingen
Kinderen kunnen om verschillende redenen (tijdelijk) worden vrijgesteld van de leerplicht, bijvoorbeeld
omdat ze op psychische of medische gronden niet kunnen deelnemen aan (volledig) onderwijs.
In het thuisziiterspact is de ambitie opgenomen om het aantal vrijstellingen terug te dringen. Met de
aanjager van het Thuiszitpact, voormalig kinderombudsman Marc Dullaert, is een gesprek geweest
over de ambities in het pact. Met hem is ook gesproken over het onderwerp vrijstellingen. Hij weet ook
dat het niet mogelijk is om het aantal vrijstellingen terug te brengen naar nul, omdat er leerlingen zijn
en blijven voor wie leren op school niet mogelijk is. Maar met hem vinden wij dat 'vrijstelling niet het
afvoerputje mag worden voor kinderen die complex of duur zijn'. Om deze ambitie te kunnen realiseren
is op Zwols niveau een overleg geiniteerd om met betrokken professionals (Sociaal Wijkteam,
Samenwerkingsverband, een Orthopedagoog en team Leerplicht) een periodiek casusbespreking te
houden om de tot stand komen van een vrijstelling te bespreken. Doel van deze overleggen is de
kansen voor het kind te onderzoeken en welke rol elke professional heeft. Uiteraard worden bij
mogelijke oplossingsrichtingen ouders en kind in vroegtijdig stadium betrokken.
Op maandag 22 mei jl. is er een afvaardiging van de raad, samen met aantal betrokken ambtenaren op
werkbezoek geweest in Apeldoorn bij Het Kroonpad. In Apeldoorn is er voor gekozen om in principe
geen ontheffingen van de leerplicht te geven, teneinde altijd de band met school en onderwijs te
behouden, ook als op enig moment meer tijd moet worden besteed aan zorg dan aan onderwijs. Die
keuze ligt in lijn met de Zwolse Ontwikkelagenda passend onderwijs en jeugdhulp, waarbij momenteel
gewerkt wordt aan nieuwe verbindingen waarin onderwijs en gemeente/jeugdhulp gezamenlijk
besluiten over benodigde ondersteuning vanuit passend onderwijs en jeugdhulp (zie vervolg).
Vervolg
De interventies die we nu inzetten dragen bij om het aantal thuiszitters terug te dringen. We zien echter
ook dat maatschappelijke ontwikkelingen (invoering passend onderwijs, toenemende complexiteit
samenleven voor jeugdigen en gezinnen) tot een toename van het aantal thuiszitters kunnen leiden.
Omdat elk kind recht heeft op onderwijs en ontwikkeling willen we vanuit de ontwikkelagenda passend
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onderwijs en jeugdhulp een proeftuin opzetten om een aanpak te ontwikkelen waarmee we deze
beweging tegengaan.
Openbaarheid
Deze notitie is openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d. 04-07-2017

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 17 juli 2017,

de voorzitter,

de griffier,

besluit
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