Factsheet Aanpak schoolverzuim light
Het aantal schoolverlaters daalt jaar na jaar. Gelukkig, want met een diploma hebben
jongeren minder kans om in hun latere leven in de problemen te komen.i In het
schooljaar 2014/2015 stopten nog 24.451 jongeren voortijdig met hun opleiding op
de middelbare school of mbo. In 2021 moeten dat er maximaal 20.000 zijn.ii Een
stevige aanpak schoolverzuim blijft dus van het grootste belang. Zo vroeg mogelijk
ingrijpen is dan een belangrijke factor voor succes.
Vroeg ingrijpen: Aanpak schoolverzuim light
De Aanpak schoolverzuim light van De Jeugd- & Gezinsbeschermers is een preventieve en
kortdurende aanpak met integrale, pedagogische insteek. De aanpak beperkt zich niet tot
symptoombestrijding, maar richt zich op de onderliggende problematiek. De gezinsgerichte
benadering versterkt de eigen kracht van de jongere en de ouders. Samen met de school en het
eigen netwerk zijn jongere en ouders zelf verantwoordelijk voor de te behalen resultaten. Het is
een aanpak die werkt: na het volledig doorlopen van het traject gaat meer dan 90% van de
jongeren weer naar schooliii. Daarnaast wordt de inzet van zware en dure jeugdbescherming of
jeugdreclassering voorkomen.
Opzet
De Aanpak schoolverzuim light duurt 10 tot 12 weken en kent een vaste opzet:
Week
1

2-3

Actie jeugd- & gezinsbeschermer
Aanmelding en eerste analyse
oorzaken
Gesprek 1 met jongere en ouders
Nader onderzoek
Gesprek 2 met jongere en ouders
Overleg met de leerplichtambtenaar

Inhoud
Factoren in kind, omgeving en school
Kennismaking en uitleg aanpak
Afspraak: vanaf nu elke dag naar school
Zorgpunten, sterke punten en wensen
Uitkomsten onderzoek
Concept actieplan
Afstemming concept actieplan

3-4

Gesprek 3 Schoolberaad

6-8

Gesprek 4 met jongere en ouders

Actieplan
Terugvalpreventie
Voortgang en bijstellen actieplan

Gesprek 5 met alle betrokkenen

Evaluatie, vervolg en afsluiting traject

10-12

Schoolberaad
Het Schoolberaad is een
belangrijke mijlpaal.
Jongere en de ouders
stellen samen met hun
netwerk, school, andere
relevante organisaties en
leerplicht het actieplan
vast. Door de gedeelde
verantwoordelijkheid uit
te spreken, ontstaat er
een stevig ‘bouwwerk’
rond de jongere om
schoolverzuim te
voorkomen.
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Licht waar mogelijk, zwaarder indien nodig
Als de Aanpak schoolverzuim light een traject na 10-12 weken niet succesvol is, dan kunnen de
leerplichtambtenaar en de betrokken gemeente besluiten om de begeleiding te verlengen of
alsnog een proces verbaal op te maken. Als tijdens het traject duidelijk wordt dat er sprake is van
zwaardere problematiek, dan kan ook tussentijds besloten worden om op te schalen naar een
drang- of dwangtraject.
Voor wie?
De Aanpak schoolverzuim light is geschikt voor jongeren die ook na ingrijpen van de
leerplichtambtenaar en/of Halt blijven verzuimen. Met name jongeren waarbij er vermoeden is
van meer integrale achterliggende problematiek. Te denken valt aan problemen in de
thuissituatie, pesten op school, lichte verslavingsproblematiek (gamen, softdrugs) of lichte
gedrags- of persoonlijkheidsproblemen.
Ook in uw gemeente?
Wilt u in uw gemeente schoolverzuim ook zo vroeg en effectief mogelijk aanpakken? Neem dan
contact op met De Jeugd- & Gezinsbeschermers. Wij maken graag afspraken met u over de inzet
van de Aanpak schoolverzuim light in uw gemeente. Leerplichtambtenaren, CJG, wijkteams,
scholen en partijen die onderdeel zijn van de Beschermingstafel kunnen jongeren vervolgens
aanmelden.
De kosten van de Aanpak schoolverzuim light zijn €2.500,- per jongere per traject.
De kracht van De Jeugd- & Gezinsbeschermers
Medewerkers van De Jeugd- & Gezinsbeschermers hebben
kennis en ervaring met gezinsgericht werken en de
pedagogische invulling van het jeugdstrafrecht. Zij hebben
een integrale gezinsgerichte benadering, waarbij er ook
aandacht is voor de eventuele andere kinderen in een gezin.
De versterking van de kracht van het gezin voorkomt ook
schoolverzuim bij deze kinderen en voorkomt de inzet van
ingrijpende en kostbare jeugdbescherming en -reclassering.

“Dankzij jullie aanpak gaat
het zoveel beter met Inge en
haar moeder. Eén van de
goede resultaten van de
Aanpak schoolverzuim light.”
Leerplichtambtenaar ZuidKennemerland, juli 2014

Overige dienstverlening aanpak schoolverzuim
Naast de Aanpak schoolverzuim light kunt u De Jeugd- & Gezinsbeschermers benaderen voor
consultatie en advies over de aanpak van verzuim. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Daarnaast heeft onze organisatie jarenlange ervaring in de reguliere, zware, aanpak van
schoolverzuim. Als de Kinderrechter deze vorm van jeugdreclassering oplegt, bereikt De Jeugd- &
Gezinsbeschermers in 70% van de gevallen succes (jongere terug naar school of naar leerwerktraject).iv
Contact en informatie
Geri Willemse (teamleider)
088 - 777 8000 of 06 - 10 61 73 27
g.willemse@dejeugdengezinsbeschermers.nl
Diakenhuisweg 19
2033 AP Haarlem
Postbus 5247
2000 CE Haarlem
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