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Onderschrijding onderwijstijd 
en thuiszitters



Opbouw presentatie
- Doel

- Definiëring begrippen

- Definiëring categorieën leerlingen

- Omschrijving benodigde acties per categorie

- Uitwisseling leerlingen scholen en SWV
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Doel

Alle scholen hebben helder welke kinderen bij 
het SWV gemeld moeten worden, als de 
onderwijstijd onderschreden wordt.
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Wat is onderschrijden van onderwijstijd?

Elk uur dat een op een school ingeschreven 
leerling niet naar school komt, tenzij de leerling 
‘gewoon’ ziek is. 
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Mag de onderwijstijd onderschreden worden?

- In het speciaal onderwijs was dit al toegestaan

- In andere vormen van onderwijs vanaf 1-8-2018

Maar wel onder bepaalde voorwaarden!
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Welke typen onderschrijden van onderwijstijd zijn er?

Categorie 0: De thuiszitters
Categorie A: Leerlingen in het speciaal onderwijs
Categorie B: Leerling onder paramedisch behandeling 

en/of langdurige ziekte 
Categorie C: Leerlingen onder behandeling
Categorie D: Overige leerlingen
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Categorie 0: de thuiszitters - definiëring

Elke ingeschreven leerling die langer dan vier weken ongeoorloofd 
afwezig is.
Ongeoorloofd is:

a. Zonder ontheffing leerplicht door de leerplichtambtenaar* en/of

b. Zonder medische verklaring# van psychisch en/of lichamelijk ziek zijn
* Als er geen ontheffing is, is er altijd sprake van thuiszitten
# Af te geven door bijv. schoolarts, huisarts, chirurg, psychiater etc. 
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Categorie 0: acties

a.Vier keer per jaar melden op verzoek van het SWV 
melden bij het SWV

b.Door middel van een verplicht format

c.Rond 22-03/22-06/22-09/22-12 geeft het SWV de 
thuiszitters door aan de inspectie via hetzelfde format
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Categorie A: definiëring

Leerlingen in het speciaal onderwijs, waarbij de 
onderschrijding wordt veroorzaakt door behandeling in 
onderwijstijd.
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Categorie A: acties

Acties:

1. In Commissie van Begeleiding is met behandelaars 
vastgesteld dat behandeling onder schooltijd nodig is.

2. In het OP staat hoe behandeling het geven van 
onderwijs ondersteunt.
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Categorie B: definiëring: twee typen

Leerlingen waarbij de onderschrijding veroorzaakt wordt 
door:
1. (Para)medische behandeling* onder schooltijd
2. Chronische vermoeidheid of ander aandoening op 

medische gronden#

*Bijv. logopedie, fysiotherapie, (structureel)tandarts- en, huisartsbezoek enz.
# Let op: ADHD / ASS /.. etc. vallen hier niet onder!
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Categorie B: acties

1. Registreren als geoorloofd verzuim(artikel 11, lid d, 

leerplichtwet)

2. Bewijsstuk in dossier van de leerling aanwezig
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Categorie C: definiëring

Leerlingen waarbij de onderschrijding veroorzaakt 
wordt door noodzakelijke behandeling in:
1. Een inrichting
2. Gesloten instelling
3. Residentiële instelling
NB.: Voor de duur van maximaal drie maanden
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Categorie C: acties

1. Samenwerkingsovereenkomst met inrichting of instelling is 
aanwezig in dossier leerling

2. Verklaring* van de verantwoordelijk behandelaar 
- dat behandeling noodzakelijk is
- om hoeveel uur onderschrijding het gaat
* vaak in de overeenkomst opgenomen

3. Directe melding bij het SWV
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Categorie C: acties

4. En als het langer duurt dan drie maanden? 
- Uitschrijving bij school van herkomst
- Inschrijving bij betreffende instelling
- Zo mogelijk met TLV
- Geen TLV? Dan melding bij SWV
- SWV maakt afspraak met instelling terugkeer naar 

onderwijs
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Categorie D: definiëring
- Leerlingen voor wie de onderschrijding van de onderwijstijd niet 

wordt veroorzaakt vanuit de categorieën A t/m C;
- Vaak leerlingen met een DSM-classificatie in een heftige 

verschijningsvorm en hoogbegaafde leerlingen met bijv. ASS;
- Vaak ook leerlingen die vanwege overprikkeling niet (volledig) 

naar school gaan.
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Categorie D: acties

1. Het SWV wordt geïnformeerd en uitgenodigd voor 
overleg

2. Jeugdhulp wordt geïnformeerd en uitgenodigd voor 
overleg

3. Aanvraag instemming indienen bij de inspectie
4. Opstellen OP(P) 
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Categorie D: acties richting inspectie

1. Hoeveel uur gedurende welke periode

2. OP(P)

3. Zo nodig: eerder al verzocht om onderschrijding
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Categorie D: acties-OP(P)

1. Reden van afwijking volgens deskundigen*
2. De mate van onderschrijding
3. (Verwachte) periode van onderschrijding
4. Onderwijsprogramma op school en onderwijs/ondersteuning 

op andere plaats
5. Plan toewerken naar volledige onderwijstijd in het lopende 

schooljaar
* Bedoeld wordt: dezelfde deskundigen als bij beslissing TLV.
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Categorie D: acties-verlenging onderschrijding

1. Nieuwe aanvraag instemming bij inspectie

2. Evaluatie van OP(P)

3. Acties van bevoegd gezag om volledige onderwijstijd 
te realiseren
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Rol voor leerplichtambtenaar?

Wel:
- Categorie 0 (thuiszitters)
- Categorie B.2 (chronische vermoeidheid of medische aandoening)*
- (advies) categorie ‘C’ (voordat behandeling gestart is)
- (advies) categorie ‘D’ (voordat instemming van inspectie er is)

* Tip: consulteer ook schoolarts
Niet:
Categorie D, nadat instemming van inspectie verkregen is.
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Vervolg (1)

1.Versturen PPT aan directies en intern begeleiders

2.Meegestuurd worden:

-Beleidsregel overheid

-Stroomschema onderschrijden onderwijstijd inspectie

-Handreiking onderwijs en zorg Ingrado (leerplicht)
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Vervolg (2)
3. Opvraag per kwartaal vanuit SWV bij scholen via vastgesteld format:

Verplicht:
-Categorie 0 ‘echte’ thuiszitters
-Categorie C (financiële gevolgen SWV)
-Categorie D (betrokkenheid SWV)
Ter overweging:
-Categorie B.2 (vinger aan de pols houden)

4. Vier keer per jaar opgave inspectie ‘echte’ thuiszitters door SWV
5. En: Neem gerust contact op met je regiomanager, als je twijfelt over de 

situatie van een leerling. 
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