Aan: AB Samenwerkingsverband Helmond-Peelland VO
Van: DB Samenwerkingsverband Helmond-Peelland VO
Datum: 10 maart 2014
Onderwerp
Overzicht van thuiszitters in SWV Helmond-Peelland VO
Beslispunten
1. Kennis te nemen van het overzicht van thuiszitters zoals bijgevoegd.
2. In de toekomst mee te werken aan de vestrekking van juiste en volledige gegevens op vraag
van de RMC –coördinator namens de gemeenten en het samenwerkingsverband.
3. Dit overzicht in te brengen in de Ambtelijke regioprojectgroep passend onderwijs (Arpo)
opdat de Arpo op grond van deze gegevens invulling kan geven aan de bestuurlijke opdracht
“thuiszitters en voortijdig schoolverlaters” zoals in OOGO van gemeenten en SWV is
vastgesteld.
4. In te stemmen met het betrekken van vertegenwoordigers uit de netwerken om te komen
tot voorstellen voor beleidsontwikkeling thuiszitters.
Inleiding
Een van de doelen van passend onderwijs is het aantal thuiszitters tegen te gaan. Als
samenwerkingsverband vinden we dit ook van belang.
Beleidsmatige context
Leerlingen die niet naar school gaan maar thuiszitten, zijn niet zelden de voortijdig schoolverlaters.
Als samenwerkingsverband zetten we ons in om het voortijdig schoolverlaten en thuiszitten tegen te
gaan. Het is een belangrijk onderdeel van de bestuurlijke opdracht zoals gezamenlijk door negen
gemeenten het samenwerkingsverband vastgesteld in het OOGO van 15 januari 2014.
Voordat we beleid kunnen ontwikkelen, om het aantal thuiszitters naar beneden bij te stellen, is het
van belang dat we weten om hoeveel en welke kinderen het gaat. Wat zijn de redenen dat deze
kinderen niet naar school gaan.
Samen met de RMC-coördinator (gehuisvest bij gemeente Helmond) is het samenwerkingsverband
begonnen met het maandelijks opvragen van gegevens bij de aangesloten scholen in ons
samenwerkingsverband.
Beoogd effect en/ of resultaat
Dit advies draagt bij aan het volgende resultaat zoals opgenomen in het ondersteuningsplan: ”Het
aantal thuiszitters daalt in de ondersteuningsplanperiode met 50%”.
Argumenten
1.1 Meten is weten: Deze geanonimiseerde versie van de lijst met thuiszitters maakt duidelijke wat
de omvang van het probleem is.
2.1 Onvolledige informatie geeft onjuist beeld: Hoewel de lijst op verzoek van de RM-coördinator
goed is ingevuld, kon al heel snel geconstateerd worden dat niet alle scholen de volledige en/of juiste
gegevens hebben verstrekt. Een goede monitoring is de eerste stap als we over het ontwikkelen van
beleid voor thuiszitters hebben.
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3.1 Opdracht daar neerleggen waar deze thuishoort: De Arpo is door gemeenten en
samenwerkingsverband samen aangewezen om het onderdeel thuiszitters op te pakken. Het is goed
daar de regie te laten en wellicht draagt dit overzicht bij aan het uitwerken van de bestuurlijke
opdracht.
4.1 Kennis netwerken benutten: Om te voorkomen dat er nota’s worden geschreven die direct in de
lade verdwijnen, is het goed de deskundigheid van de deelnemers aan het netwerk
zorgcoordinatoren en het netwerk begeleiding en zorg te betrekken bij de ontwikkeling van beleid
om thuiszitters tegen te aan.
Vervolgstappen
Overzicht inbrengen in de Arpo en Arpo vragen vertegenwoordigers vanuit de netwerken te
betrekken bij ontwikkelen van beleid thuiszitters.
Bijlage:
Geanonimiseerd overzicht thuiszitters.
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