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Ervaringsverhaal

• Wie ben ik?

• Mijn verhaal met schoolverzuim

• Wat heb ik gemist destijds? 

• Wat heeft mij geholpen?

• Waarom sta ik hier nu?

• Wat is mijn droom rondom schoolverzuim?



Waarom dit project?

• Wij maken ons zorgen over schoolverzuim bij kinderen 

met psychiatrische problematiek

• Verzuimcijfers (gezien door GGD): 1,4 – 2,9%

• Bij veel klinische en ambulante casuïstiek binnen de 

psychiatrie is er sprake van langdurig        

schoolverzuim: maar liefst 75%! 
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Wat gaan we doen in deze 45 minuten?

• Wat houdt het project in? 

• Wie zijn betrokken?

• Wat is onze droom?

• Dilemma’s aan u voorgelegd
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Wat houdt het project in?

Schoolverzuim voorkomen, door intensieve 

samenwerking jongeren, ouders, school en zorg

“Direct in actie”

“Jongeren en ouders in the lead”

“Samenwerken en elkaar vinden”
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Wie zijn betrokken?
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Wat zien we?

Bij het kind:
- Angstige, perfectionistische jongeren 

- Psychosomatische klachten

- Ernstige emotionele opwinding

- Bij thuis blijven nemen de klachten af

Bij het gezin:
- Vaak bestaande pathologie 

- Beschermende opvoedstijl

- Macht van de jongere
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Wat zijn de gevolgen?

Voor de jongere zelf:
- Stagnatie ontwikkeling 

- Sociaal isolement 

- Problemen nemen verder toe

Voor het gezin:
- Stress in het gezin 

- Strijd tussen ouders en jongere (en ouders onderling)

- Ouders zijn machteloos, stress blijft aanwezig 
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Het project concreet

- Een oproep team is beschikbaar

- Snel handelen, verzuim is crisis

- Preventie; signaleren; consulteren 

en behandelen

oproepteamschoolverzuim@karakter.com
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Wat is onze droom?

• Schoolverzuim komt nog maar minimaal voor, doordat 

onderwijs en zorg het voorkomen van verzuim als 

topprioriteit hebben staan

• Jongere en ouders staan voorop en dat is 

vanzelfsprekend (geworden)

• Continu proces van verbeteren

• Verzuim is geen taboe meer

• Altijd snel handelen bij verzuim
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Waar liggen de uitdagingen?

Binnen scholen:
- Wie is er verantwoordelijk voor verzuim binnen scholen? 

- Bij registreren verzuim mis je de ‘onderbuik’-gevoelens (‘geoorloofd’ verzuim)

Binnen zorginstanties:
- Niet iedereen ligt op een lijn als het gaat om het advies bij verzuim (thuisblijven 

versus direct plan terug naar school)

- Leerplicht soms niet/laat in beeld

Binnen ons zorgstelsel:
- Waar ligt de verantwoordelijkheid voor verzuim?
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Vragen /dilemma’s

Wie is volgens u regiehouder als er wordt 

samengewerkt tussen alle partijen rondom 

schoolverzuim?
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Vragen /dilemma’s

Wie is volgens u verantwoordelijk als het gaat om 

schoolverzuim?
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Vragen /dilemma’s

Ouders en jongeren in de lead; maar wanneer 

niet?

14



Casuïstiek inbrengen?

Schoolverzuim en een (vermoeden van) 

psychiatrische problematiek?

oproepteamschoolverzuim@karakter.com
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Karakter: 024-351 22 12 

GGD Gelderland – Midden: 088-355 53 44

i.hegeman@karakter.com

kussies_nah@hotmail.com

a.brouwer@karakter.com

Carolijn.Schuiling@vggm.nl

Meer weten?
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Hartelijk

Dank voor uw

aandacht


