
 

 

Melding Thuiszitters 

Met ingang van december 2019 melden scholen hun thuiszitters bij het swv Vo Zuidoost Utrecht met de frequentie 
die de inspectie vraagt (1 maal per 2 maanden). Voorheen deden de leerplichtambtenaren dat. Vanwege diverse 
redenen is dat nu bij de scholen belegd. Voor deze melding wordt de thuiszittersmodule van Indigo gebruikt. 
 
De belangrijkste vraag daarbij is: “Welke leerlingen melden we bij het swv?” 
Daarvoor is het belangrijk te weten wat we onder een thuiszitter verstaan. Voor een deel komt het antwoord uit de 
wetgeving en voor een deel uit het streven dat door de overheid is geformuleerd. 

- Om bij dat laatste te beginnen. De overheid geeft aan dat er geen leerling langer dan 3 maanden thuis mag 
komen te zitten, zonder dat daar een zorgtraject voor is gestart. Daarnaast geeft de overheid aan scholen 
ruimte om aan onderwijstijdonderscheiding te doen. Dat moet dan wel in samenspraak met ouders en 
worden aangevraagd bij de inspectie. 

- V.w.b. de wetgeving. Daar wordt uitgegaan van kortdurend en langdurig relatief verzuim. Kortdurend: 
voorbeelden die o.a. worden genoemd zijn: 16 uur in 4 weken en het regelmatig te laat komen. Daarbij 
hebben we het dan over signaal verzuim.  
Langdurig: als er zonder geldige reden 4 weken of langer wordt verzuimd. 

 
Leerlingen voor wie geldt: langer dan 4 weken thuis,  zonder geldige reden en zonder dat er een hulptraject is gestart 
worden (bij naam) aangemeld als thuiszitter bij het swv. 
Op het moment dat er daadwerkelijk een hulptraject1 is gestart of wanneer een leerling weer (gedeeltelijk) naar 
school gaat met instemming van de inspectie, worden weer afgemeld als thuiszitter! 
 
Uiteraard worden alle thuiszittende leerlingen en diegene met signaal verzuim besproken tijdens het overleg tussen 
de school en de leerplichtambtenaar 
 
Daarnaast zijn  er ook leerlingen die ontheffing hebben gekregen van de leerplicht. Deze leerlingen hoeven niet meer 
naar school. De overheid streeft er naar om het aantal ontheffingen terug te dringen. Daarom is er afgesproken dat 
het swv daarin een advies geeft. Ontheffingen worden (bij naam) aan het swv gemeld door de leerplicht ambtenaar. 
Als laatste: sommige leerlingen zijn wel leerplichtig maar staan niet ingeschreven bij een school. Dat noemen we 
absoluut verzuim. Voor deze leerlingen wordt, eventueel in samenspraak met het swv,  een school gezocht. Absoluut 
verzuim wordt (bij naam) door de leerplichtambtenaar aan het swv gemeld. 
 
Samenvattend: 

- De school meldt aan het swv leerlingen die langer dan 4 weken thuis zitten als er geen hulpverlenerstraject 
is gestart. 

- Leerplicht meldt absoluut verzuim en verleende ontheffingen aan het swv. 
- Het swv meldt: 

•  bovenstaande leerlingen anoniem aan de inspectie. 

• thuiszittende leerlingen (bij naam) aan de schoolbesturen. 

• thuiszittende leerlingen anoniem aan de wethouders 
- zowel de thuiszitters als de leerlingen met signaal verzuim worden besproken in het overleg tussen school en 

leerplicht. 
 
 
Deze korte notitie is bedoeld om de melding van thuiszitters door scholen en leerplichtambtenaren te verduidelijken. Deze 
notitie is niet bedoeld als wettelijk stuk vwb definities van thuiszitters, kort en langdurig verzuim en de soorten vrijstellingen die 
er zijn.  

 
1 Wat is een hulptraject? Dat blijft/is een interpretabel punt. Het gesprek hierover tussen leerplicht en school zal per casus 
uitkomst moeten bieden. Een traject is in ieder geval meer dan een eenmalig gesprek met een hulpinstantie. 


