Doorlopende melding thuiszitters
Zoals tijdens de vorige zoco-bijeenkomst gemeld is, brengen we vanaf nu een wijziging aan in het
melden van thuiszitters bij het Regioloket. In plaats van een anonieme periodieke opvraag (2x per
jaar) d.m.v. het kengetallenformulier en daarnaast 4x per jaar de opvraag per mail voor de inspectie,
gaan we over naar een systematiek waarbij we de scholen vragen om doorlopend thuiszitters bij ons
te melden. We laten de landelijke definitie van ongeoorloofd verzuim los, maar we vragen nu om alle
leerlingen bij ons te melden die langdurig verzuimen en/of thuiszitten.
We hebben gemerkt dat de opbrengsten van het jaarlijkse kengetallen onderzoek inhoudelijk geen
nieuwe inzichten meer oplevert. Wel is het van groot belang om zicht te houden op de leerlingen die
langdurig verzuimen of ongeoorloofd thuiszitten. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om
te weten wie deze leerlingen zijn, wat de achtergrond van hun verzuim is en welke interventies er
gedaan worden om te zorgen voor hervatting van de schoolgang. De periodieke opvraag van
anonieme gegevens bij de scholen (dus alleen het verzamelen van initialen, geboortedata en
verzuimdata) voor de Inspectie levert ons hiervoor te weinig informatie op.
We verzoeken vanaf heden om thuiszitters te melden bij het Regioloket zodra de situatie van de
leerling daar aanleiding toe geeft. Er kan dus doorlopend gemeld worden. Het is niet meer gekoppeld
aan de peildata van de Inspectie en het kengetallen onderzoek.
Je kan beperkt of uitgebreid melden:
1. Beperkte melding.
Indien een leerling 4 weken aaneengesloten verzuimt, dan mail je: naam, geboortedatum,
begindatum van het verzuim en eventueel einddatum van het verzuim. In onderling overleg
bepalen we of het om geoorloofd of ongeoorloofd verzuim gaat. Omdat het geen anonieme
melding is, adviseren we om aan de ouders mee te delen dat deze melding bij het Regioloket is
gedaan.
Bij de beperkte melding wordt door de school geen verdere actie aan het Regioloket gevraagd.
Het Regioloket gebruikt deze gegevens voor de kwartaalopgave bij de Inspectie. Dit wordt
geanonimiseerd gedaan.
2. Uitgebreide melding.
Het is op elk moment mogelijk om een langdurig verzuimende of thuiszittende leerling als casus
bij het Regioloket in te dienen. Als er een bepaalde actie vanuit het Regioloket gevraagd wordt,
kies je hiervoor. Het Regioloket kan o.a. meedenken over oplossingen voor het hervatten van de
schoolgang, helpen bij een TLV-aanvraag en het initiëren en voorzitten van een
doorbraakoverleg. Bij de uitgebreide melding worden een OPP en andere dossiergegevens
uitgewisseld. Hiervoor dient uiteraard instemming van de betrokkenen gevraagd te worden.
Het melden van langdurig verzuimende en thuiszittende leerlingen zal, zodra dat kan, via TOPdossier lopen. Tot die tijd dient een melding versleuteld gedaan te worden via regioloket@swvam.nl.
De casus gaat dan naar een medewerker van het Regioloket die contact opneemt met de melder. De
casus wordt telefonisch verdiepend besproken en je kan gevraagd worden om het aanmeldformulier
thuiszitters in te vullen (je kan dit ook direct meesturen met je melding voor snelle afhandeling).
Het Regioloket zal elke tweede week van de maand een herinneringsmail sturen aan de
zorgcoördinatoren, om deze nieuwe systematiek voor het voetlicht te brengen. Dan vragen wij jullie
om alert te zijn op nieuwe leerlingen in een verzuimsituatie, zodat deze tijdig bij ons gemeld worden.
Ook als leerlingen hun schoolgang ondertussen weer hervat hebben, is het van belang om dit te
melden. Wij kunnen de melding dan afsluiten.

Daarnaast zal het Regioloket 4x per jaar (voorafgaand aan de peildata die de Inspectie hanteert) een
belronde doen langs de zorgcoördinatoren om de gemelde leerlingen kort door te spreken. Dit is van
belang om zeker te weten dat de gegevens waar wij mee werken nog actueel zijn.
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