
Notitie uitvraag thuiszitters 

 

1. Inleiding 

Wat is een thuiszitter? 

Passend Onderwijs kent een aantal doelstellingen, o.a. er zijn geen thuiszitters en er is voor ieder 

kind een passend aanbod. In het VN Verdrag inzake de rechten van het kind is het recht op onderwijs 

vastgelegd.  

MOVARE is verantwoordelijk en aansprakelijk 

MOVARE is een onderwijsstichting die uitvoering geeft aan de rechten van het kind. Samen zijn we 

verantwoordelijke voor onderwijs voor alle kinderen. Het bestuur vanuit Zorgplicht, elke school van 

MOVARE is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de uitvoering van het recht op onderwijs.  

School is aan zet 

Als een kind dit recht wordt ontnomen en niet meer naar school gaat is er sprake van een thuiszitter. 

Het spreekt voor zich dat de school, waar de leerling ingeschreven is, direct verantwoordelijk is en 

alles in het werk moet stellen om de leerling deel te laten nemen aan onderwijs. Op de eigen school 

maar ook in alle beschikbare passende varianten.  

Knelpunten in de praktijk 

De praktijk leert ons dat, wanneer een kind te lang niet deelneemt aan het onderwijs, de school c.q. 

het bestuur aangesproken wordt op hun verantwoordelijkheden. Onlangs heeft de 

klachtencommissie in een specifieke casus op een MOVARE school uitspraken gedaan over de wijze 

waarop omgegaan is met het recht op onderwijs. Een kind is langer dan strikt noodzakelijk verstoken 

gebleven van het recht op onderwijs. Oorzaken : 

- Regie op het dossier heeft ontbroken 

- Knooppunt overleg laat te lang op zich wachten  

- In het overleg worden geen afspraken gemaakt die leiden tot terugkeer in onderwijs 

- Betrokken partijen nemen een afwachtende houding aan 

 

2. Onderzoek naar de actuele situatie op alle scholen van MOVARE 

Om drie redenen is in november de stand van zaken m.b.t. thuiszitters in kaart gebracht: 

- Na het opheffen van het thuiszittersoverleg op SWV niveau is de informatiestroom en actie 

overleg gestagneerd.  

- Herstellen van het overzicht thuiszitters MOVARE. 

- MOVARE neemt zijn rol in het waarborgen van de rechten van het kind 

De situatie is nu dat we niet alleen overzicht hebben, in samenspraak met VSV, dat we inzicht 

hebben in de onderliggende behoeften en inzicht in de rol van betrokken partijen. We staan nu op 

het punt om een antwoord te formuleren, het uitzicht, over de wijze waarop we de rechten van het 

kind waarborgen. Er voor zorgen dat er geen thuiszitters zijn.  

Opbrengst onderzoek 

Alle scholen hebben de inventarisatie ingevuld. In totaal zijn er 63 reacties ontvangen m.b.t. de 

actuele stand van zaken. Op 27 van onze scholen is geen sprake van thuiszitters of dreigende 

thuiszitters. Op de overige scholen is sprake van een of meerdere leerlingen in deze categorieën.  

De meest relevante inzichten in beeld : 

- Op 27 scholen is geen sprake van thuiszitters of dreigende thuiszitters 



- Er zijn op dit moment 20 thuiszitters. Ruim de helft daarvan is COVID gerelateerd. VSV treedt 

in deze situatie niet handhavend op, maar vraagt aan de scholen een adequate vorm van 

digitaal thuisonderwijs. 

- Er zijn  leerlingen bekend waarvoor een passende oplossing is om thuiszitten te voorkomen 

- Er is sprake van 9 dreigende thuiszitters 

 

Bij een groot deel van de leerlingen speelt sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrag, een rol. We zien 

dat didactisch handelen en bureaucratie een ondergeschikte rol spelen.   

 

De rol van ouders in het vorige overzicht was meer in het conflict of verschil van mening. Over het 

algemeen zijn ouders beetrokken als het niet goed gaat met hun kind en het volgen van onderwijs 

onder druk staat. Zij zijn nadrukkelijk partner in het proces. Los van de kwaliteit en de snelheid van 

handelen is zichtbaar dat scholen zich inspannen om er voor te zorgen dat kinderen kunnen 

deelnemen aan onderwijs.  

In het open gedeelte worden over de processen opmerkingen gemaakt die over dezelfde items gaan 

als hetgeen de klachtencommissie benoemt.  



 

Er is sprake van een goede melddiscipline t.a.v. VSV, daar tegenover staat dat bestuur en SWV 

minder geïnformeerd zijn. Dit strookt met de reden tot uitvraag ! Opvallend is het beperkte gebruik 

van de VIP. Theoretisch gezien zou je daar de andere professionals moeten ontmoeten die actief zijn 

rond de leerling. Daar zit ook de kern van voorkomen dat een kind een thuiszitter wordt.  

 

3. Afsluiting 

In 2021 zal een werkgroep deze opbrengst verder uitwerken. Daarbij rekening houdend met nieuwe 

ontwikkelingen, o.a. hernieuwde rol van het SWV en een permanent systeem om de thuiszitters te 

monitoren en te realiseren dat we de doelstelling geen thuiszitters halen. 
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