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Transitie jeugdzorg

Samenwerkingsverband intensiveert 
samenwerking leerplichtambtenaren 

PO

Sinds de invoering van de Wet 
op het Passend onderwijs is 
het samenwerkingsverband
Kop van Noord Holland 
(mede)verantwoordelijk voor 
de thuiszitters in de regio. 
Zij moet zorgen dat scholen 
ouders aanspreken wanneer 
hun kind verzuimt naar school 
te gaan. Ook is het samen-
werkingsverband verplicht 
om elke twee maanden het 
ministerie te rapporteren over 
het aantal thuiszitters in de 
regio en de acties die daarop 
ondernomen zijn. Wanneer 
de acties van de school geen 
effect hebben, benadert de 
school de leerplichtambtenaar 
van de gemeente waarin het 
kind woont. Die moet er 
sámen met de school, de 
ouders en het kind voor 
zorgen dat het kind weer naar 
school gaat. 

Toeleiding speciaal 
onderwijs
Ook is met de Wet op Passend
onderwijs de structuur rond-
om de toeleiding naar het 
speciaal (basis)onderwijs 
veranderd. Die ziet er nu zo 
uit:

Scholen kunnen geschorste 
leerlingen melden bij:
Katja Walstra-Groot, 
voorzitter CTO
T (06) 11 62 60 06 
E kgroot@obdnoordwest.nl

Katja Walstra-Groot

•   Het Ondersteuningsteam 
van de school bespreekt 
de situatie van het kind.

•   Indien nodig vragen school 
en ouders bij het onder-
steuningsteam scholen-
groep (OTG) een onder-
wijsarrangement voor het 
kind aan.

•   De Commissie Toelating 
Onderwijsvoorziening 
(CTO) beoordeelt uiteinde-
lijk of een kind mag door-
stromen naar het speciaal 
(basis)onderwijs.

Wanneer de leerplichtambte-
naar een melding ontvangt 
over een leerling uit het 
primair onderwijs neemt hij 
of zij contact op met de 
voorzitter van de CTO. 

Om nu te zorgen dat alle 
partijen goed samenwerken 
en sámen zo snel mogelijk 
een kind weer een passende 
plek binnen het onderwijs 
bezorgen, intensiveert het 
samenwerkingsverband de 
banden met de leerplicht-
ambtenaar. Dat houdt onder 
meer in dat ze samen met 
de ambtenaar wil: 

•   meedenken over een op-
lossing voor leerplichtige 
leerlingen die thuis zitten;

•   ondersteunen bij conflicten 
tussen school en ouders/
leerlingen;

•   (mee)adviseren bij trajec-
  ten rondom tijdelijke 

leerplichtontheffing van 
onderwijs en de overgang 
naar (hernieuwde) deel-

 name aan onderwijs.

Duidelijk kader
Momenteel stemt het samen-
werkingsverband de banden 
tussen de leerplichtambte-
naren, de CTO en de school 
steeds verder af, zodat er 
voor iedereen een duidelijk 
kader is. In de tussentijd 
blijkt de samenwerking steeds 
meer vorm te krijgen en 
konden partijen al verschillen-
de keren met elkaar sneller 
een (passende) onderwijs-
plek vinden of ondersteuning 
bieden voor leerlingen die 
vastliepen.

Om samen te zorgen dat zo veel mogelijk kinderen naar school gaan en 
(goed) onderwijs krijgen, is het belangrijk dat alle partijen binnen de regio 
goed samenwerken. Alle reden voor het samenwerkingsverband om de 
samenwerking met de leerplichtambtenaren in de regio te versterken.

Vanwege de verplichte ver-
zuimrapportage moet iedere 
school via het bestuur door-
geven welke leerlingen er 
thuiszitten en wat de stand 
van zaken is van de thuis-
zittende leerlingen. Daarnaast 
is het belangrijk dat scholen 
geschorste leerlingen direct 
melden bij de leerplicht-
ambtenaren en bij de voor-
zitter van de CTO. Samen 
kunnen zij dan kijken wat 
nodig is om de leerling weer 
zo snel mogelijk passend 
onderwijs te laten volgen. 


