
‘ Uitgangspunt is 
altijd het voorkomen 
van thuiszitten’

‘ Uitgangspunt is 
altijd het voorkomen 
van thuiszitten’ of we niet te veel doen. Hadden we er beter aan 

gedaan om eerder te stellen dat het niet langer gaat.”

Claudia: “Want welke mogelijkheden zijn er om in te 
zetten?” Linda: “Als je ziet dat het misgaat met een 
leerling, krijg je eerst signalen van een leerkracht. 
Daarna ga je met de ouders in gesprek. Vervolgens 
bespreek je de leerling bij een intern zorgoverleg. Indien 
mogelijk en wenselijk wordt een schoolmaatschappelijk 
werker bij de casus betrokken. Er wordt altijd een plan 
op maat gemaakt, beschreven in een ontwikkelings
perspectiefplan (OPP). Dit plan gaat bij de leerlingen die 

dreigen uit te vallen vrijwel nooit alleen over cognitie 
en didactiek, maar juist ook over sociaalemotionele 
behoeften. Wat kunnen we doen om deze leerling te 
helpen? Er wordt ondersteuning ingezet (een training, 
arrangement, shadow) met tussenevaluaties in mdo’s. 
Het is heel fijn dat het SPPOH altijd bereid is te 
ondersteunen. Want vaak zit het ’m daarin; de leerling
problematiek is dusdanig complex bij leerlingen die 
uitvallen, dat de benodigde ondersteuning tot ver 
buiten je basisondersteuning reikt.”

Lisa: “Kun je een beeld schetsen over wat voor soort 
leerlingen je het dan hebt? Dat je tegen elkaar zegt:  
hier wordt het echt heel erg ingewikkeld?” Linda: “Ik 
ben vier jaar intern begeleider op de Oranjeschool en 
ik heb in die jaren de zorg begeleid van twee leerlingen 
bij wie de situatie niet meer houdbaar was. Bij beide 
leerlingen hebben we kunnen vaststellen dat er in de 
jonge jaren iets traumatisch in de thuissituatie was 

Ieder kind heeft recht om op de meest passende plek het best passende onderwijs 
te krijgen. Maar wat gebeurt er als een school er alles aan heeft gedaan om passend 
onderwijs te bieden en het op dat moment op die plek niet lukt? Een gesprek  
met Lisa Mesander en Annemarie Jones van het SPPOH, Linda de Zeeuw van de  
Oranjeschool en Claudia Molier van het HCO. We bespreken hoe zorgvuldig een 
school handelt om het best passende onderwijs binnen de eigen onderwijssetting  
te organiseren, maar soms moet besluiten dat het niet meer gaat.

Lisa trapt af: “Afgelopen schooljaar zaten er in Den Haag 
22 tot 28 leerlingen thuis. Dat zijn leerlingen die wel 
staan ingeschreven op een school, maar vier weken  
of langer niet naar school zijn gegaan. Daarnaast zijn  
er dreigende thuiszitters of leerlingen die maar deels 
onderwijs kunnen volgen. Hoe kunnen we er op tijd bij 
zijn als we zien dat het richting thuiszitten gaat?” In 2021 
is het Routeboek verzuim en thuiszitters bij alle scholen 
geïmplementeerd. “Binnen het SPPOH werken we  
met een werkgroep thuiszitters en een loket voor  
het routeboek (waar inbreng bij de advies en door
braaktafel is belegd) dat een rol heeft bij casussen  
die dreigen vast te lopen. Het verbeteren van de 
samenwerking in de keten, de inzet op preventie en  
het verbreden van de aanpak naar het ‘geoorloofd’ 
thuiszitten, zijn hierbinnen belangrijke doelstellingen. Dit 
zijn ook de gebieden waarop onze invloed het grootst is. 
Het multidisciplinair overleg (mdo) is daarin cruciaal.”

Annemarie vult aan: “Met de ketenpartners streven we 
naar een keten van verantwoordelijkheid. Waarbij elke 
partner aan tafel écht zijn verantwoordelijkheid neemt 
en waardoor je meer preventief te werk kunt gaan. We 
zien vaak dat het niet alleen een onderwijsspecifiek 
probleem is, maar dat het samen met de zorg gaat. 
Samenwerken is zó belangrijk, alleen dan bereiken we 
wat. Op dit moment zijn onderwijs en jeugdzorg nog 
grotendeels gescheiden werelden. Om deze nader  
tot elkaar te brengen, zijn nog wel wat stappen nodig. 
Het traject ‘Tussen Plek en Plaatsing’ (TPP) op HCO is 
echt bedoeld voor als het niet anders meer kan. Ieder 
kind heeft immers recht op onderwijs. Dus als het niet 
anders kan, is TPP the next best thing.” 

Claudia: “Het uitgangspunt is altijd het voorkomen  
van thuiszitten en ik denk dat scholen heel ver gaan  
om leerlingen op school te houden. Welk proces gaat 
daaraan vooraf? Daar komt nogal wat bij kijken voordat 
je zegt: dit gaat niet langer.”

Linda: “Ja, dat is zeker zo. Op de Oranjeschool doen  
we voor mijn gevoel ontzettend veel om een leerling 
binnenboord te houden. Soms vragen we ons zelfs af 
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gebeurd waar vervolgens geen goede individuele 
psychologische begeleiding of systeemtherapie voor 
het gezin voor geregeld is. Zo’n trauma wordt psychisch 
niet goed verwerkt, waardoor de gevolgen blijven 
opspelen. Het is onontkoombaar dat dit ook op school 
tot uiting komt. Er zijn immers bepaalde behoeftes 
waarnaar nog niet geluisterd is, maar die wel spelen en 
vroeg of laat aan het licht komen.” Annemarie vult aan: 
“Dat is waarom wij zeggen in de mdo’s dat preventie zo 
belangrijk is. Goed de signalen oppakken en er snel 
mee aan de slag. Dit lukt helaas niet altijd. Het uit zich 
soms ook nog niet.”

Grenzen durven trekken 
Linda: “Soms duurt het ook een tijdje voordat ouders 
beseffen dat er wat aan de hand is. Ouders gaan vaak 
wel akkoord met een training of ondersteuning op 
school, maar willen er soms nog niet aan dat er meer 
aan de hand is. Dat draagt ook bij aan de complexiteit 
van het proces. Je merkt vaak dat het moeilijk is om 
ouders mee te krijgen. Dan blijf je proberen, zoeken en 
in gesprek gaan. Daardoor kan een traject rondom een 
zorgleerling veel tijd in beslag nemen. Ook de lange 
wachttijden in de jeugdhulp en bij zorginstanties zijn 
zeer zorgelijk.”

Claudia: “Als ik kijk naar de leerlingen die zijn uitgevallen 
en aangemeld voor TPP bij het HCO, zie je vaak dat  
de problematiek in alle domeinen zit. De complexiteit 
van een thuiszitter strekt zich over alle levensgebieden 
uit. Er is vaak sprake van kindfactoren, maar nog veel 
vaker van omgevingsfactoren. Dat maakt het zo 
moeilijk. Ik herken wat Linda zegt: we zien dat scholen 
soms over grenzen gaan om een leerling binnenboord 
te houden. In sommige gevallen kun je je afvragen:  
hoe goed is dat voor de school, voor de draagkracht 
van een leerkracht en voor een groep? Maar ook voor 
de leerling zelf die het moeilijk heeft?”

Annemarie: “Dat is ook waar ik de scholen in probeer 
te ondersteunen en aan te geven: als er een grens is, 

trek die grens dan ook. Je kunt een leerling voor een 
derde keer schorsen, wat leidt tot een verwijdering, 
maar je kunt je ook afvragen: gaan we daar met z’n 
allen op zitten wachten of gaan we eerder een passen
de oplossing zoeken? Dat is soms heel moeilijk. Ook 
voor ouders om dat te horen. Als adviseur hebben we 
de belangrijke rol om een brug te slaan tussen ouders 
en school en met elkaar in gesprek te blijven. Proberen 
om weer vertrouwen te krijgen in elkaar en zo tot een 
volgende stap te komen. Het zijn voor ons als professio
nals al complexe processen, laat staan voor de ouders 
en de leerling.” Linda: “Het SPPOH is wat mij betreft echt 
onmisbaar. De SPPOHadviseur kan een neutrale partij 
zijn. Soms is er gewoon te veel gebeurd tussen school en 
ouders tijdens het langdurige en complexe zorgtraject 
om nog vanuit vertrouwen te kunnen samenwerken.”

Tussen plek en plaatsing
Annemarie: “Op een gegeven moment merk je dat alle 
goede intenties en interventies niet tot verbetering 
leiden. Dan ga je kijken naar wat dán het beste is voor 
deze leerling. Als er meer én eerder plek zou zijn in de 
zorg en in het (speciaal) onderwijs, kun je eerder 
passende ondersteuning bieden. Als het zover is dat 
het mdo zegt: de leerling staat op de wachtlijst van een 
andere school of op de wachtlijst voor behandeling, 
maar het is op de huidige school geen houdbare 
situatie meer, kan het gehele mdo besluiten dat ik 
contact opneem met Claudia. Zodat de leerling via TPP 
een paar keer per week individueel onderwijs krijgt, 
vaak in combinatie met dagbesteding of behandeling.” 

Claudia: “We zien vaak leerlingen binnenkomen die 
overbelast zijn. Zeker leerlingen die geschorst en 
verwijderd zijn, hebben weinig zelfvertrouwen meer. 
Die frustratie nemen ze mee. TPP is niet wat je wilt, 
maar het kan wel rust brengen. Het feit dat een 
leerkracht alleen even aandacht voor jou heeft doet 
goed. Door rust ontstaat er vaak meer acceptatie bij 
ouders. We hebben bijvoorbeeld een paar jonge 
leerlingen die in de ochtend bij ons komen en dan in de 
middag dagbesteding elders hebben. Dat kan best een 
waardevolle tussenperiode zijn met individueel 
onderwijs en sociale interactie op de dagbesteding.” 

Lisa: “Soms weet je al dat onderwijs op maat of 
speciaal onderwijs nodig is, maar nog niet precies welk 
soort onderwijs passend is. Daarin vind ik een traject 
bij TPP waardevol. Vanwege de expertise en het 
individuele volgen van een leerling. Gedurende een 
traject worden ondersteuningsbehoeften duidelijker  
en beter zichtbaar. In de ideale wereld bestaat TPP niet. 
In de realiteit hebben we het nog hard nodig. Zeker 
voor die complexe doelgroep waarbij we het soms niet 
meteen weten.” 

Maandag  
Al vroeg ben ik op weg naar 

een school in ’sGravenzande 
voor een Spelend Lerentraject. 

Vandaag ligt de focus op het geven 
van taalimpulsen in het spel bij kleuters.  
’s Middags werk ik met mijn collega aan 
Natuurlijk, buiten rekenen! Bazalt Groep 
heeft dit boek vertaald en wij ontwerpen 
de training erbij. 1

Dinsdag
Ik coach pedagogisch medewerker Eliza 
vandaag. Ze heeft bij het HCO de training 
‘Vroegschoolse Educatie’ gevolgd. Samen 
kijken we hoe ze kindvolgend kan spelen.  
Ik rijd daarna door naar een school in 
Monster voor een intakegesprek. In de auto 
bel ik een klant over ‘Speelplezier’. Na het 
intakegesprek werk ik thuis de offerte 
hiervoor uit en beantwoord ik wat mails. 2

Woensdag
Als onderwijsadviseur ben je veel onder
weg en dan is het fijn om tussendoor ook 
op kantoor te zijn. Ik heb een onlinesessie 
met mijn Speelpleziercollega’s. In de 
middag verzorg ik samen met mijn collega 
Marije een visiebijeenkomst over het 
onderwijs aan het jonge kind. 3

Donderdag
’s Ochtends ondersteun ik een kleuter
leerkracht bij het thematisch werken.  
In de middag bereid ik mijn cursus  
‘Coachend adviseren’ voor, die ik intern 
volg bij de Bazalt Groep, en de Spel
kriebelsbijeenkomst (spel in groep 3). 4

Vrijdag
Op vrijdag ben ik vrij en breng ik de 
kinderen naar school. Omdat ik mijn eigen 
agenda beheer, werk ik soms ook op  
mijn vrije dag, waardoor ik een andere dag 
vrij kan nemen. Deze vrijheid vind ik  
een pluspunt van deze baan, naast het 
kunnen werken met en voor onderwijs
professionals! 5

Jarah de Weerdt: 
j.de.weerdt@hco.nl

‘In de ideale wereld 
bestaat TPP niet.  
In de realiteit hebben 
we het nog hard nodig.’
Lisa Mesander
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