Factsheet

Actielijn 3: Alle kinderen de kans
bieden zich optimaal te ontwikkelen
Beweging: Minder kinderen thuis of in zorg zonder onderwijs naar meer kinderen met onderwijs voor een passende
ontwikkeling. Door minder verzuim en minder vrijstellingen (5a) naar meer kinderen (met jeugdhulp) in onderwijs.

1. Verzuim: absoluut + langdurig relatief

3. Kinderen met jeugdhulp ingeschreven in
onderwijs t.o.v. leeftijdsgenoten zonder jeugdhulp

12.000
8.000
4.000

4.016

4.174

5.956
‘14-15

4.515
‘15-16

‘16-17

Langdurig relatief
verzuim
100%

Absoluut verzuim

‘17-18

Met jeugdhulp

Zonder jeugdhulp

2,3%

1,4%

2,4%

1,4%

95%

2. Aantal vrijstellingen 5 onder a
6.000

90%

5.077

85%

5.000
4.000

‘14-15

Niet-ingeschreven
in onderwijs

5.576

‘15-16

‘16-17

80%

‘17-18

Ingeschreven
in onderwijs
2017

2018

2017

Voortgang sinds november 2018

Vervolgstappen tot november 2019

●●
●●

●●

●●

Advies Peeters gepubliceerd over samenwerking onderwijs en zorg.
Onderzoeken naar financiering zorg in onderwijstijd en onderzoek
onderwijszorgarrangementen gestart.
Versnellingsagenda thuiszitters en advies Dullaert over
doorzettingsmacht.

●●
●●

2018

Implementatie advies Peeters door het Programmateam onderwijs-zorg-jeugd.
Besluitvorming over maatregelpakket zorg in onderwijstijd en over
ruimte voor onderwijszorgarrangementen.
Regionale versnellingsaanpak thuiszitters op basis van het verhaal
achter de cijfers.

* Bron: CBS beleidsinformatie Jeugd, DUO, Ingrado
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Actielijn 3: Alle kinderen de kans bieden zich te ontwikkelen

Wat zegt deze factsheet ons?
Verzuim daalt, meer informatie is nodig om dit te duiden
Het komt steeds minder vaak voor dat kinderen een tijdje niet staan
ingeschreven op een school (absoluut verzuim). Het komt echter steeds
vaker voor dat absoluut verzuim langer duurt dan drie maanden.
Het relatief verzuim (iemand die wel ingeschreven is in onderwijs, maar
zonder geldige reden verzuimt) bleef de afgelopen jaren nagenoeg gelijk,
maar het aantal kinderen dat langer dan drie maanden thuiszit, daalt niet.
Bij het aantal vrijstellingen 5 onder a, dat wordt afgegeven als kinderen
om lichamelijke of psychische redenen niet naar school kunnen gaan,
is er - na een aantal jaren van stijging - voor het eerst een afname ten
opzichte van vorig jaar. Dat is een hoopgevende ontwikkeling. Toch zijn er
nog steeds teveel kinderen die te lang thuiszitten zonder passend aanbod
voor onderwijs of zorg. Hiermee worden zij geremd in hun ontwikkeling;
deze onwenselijke situatie moet zo snel mogelijk worden opgelost.
Dat vraagt om actie met meer daadkracht, nieuwe maatregelen en een
versnellingsagenda van het Thuiszitterspact, die aansluit bij de
regionale situatie.

Vervolg
Op dit moment loopt een verdiepingsonderzoek naar ongeoorloofd
verzuim; de onderzoeksresultaten komen voor de zomer beschikbaar.
Naast het ongeoorloofd verzuim zijn er ook leerlingen die langdurig ziek
zijn en bij wie vergelijkbare vragen spelen. Dit verzuim kan een voorbode
van uitval en thuiszitten zijn. Dit verzuim komt niet terug in de cijfers,
maar het heeft wel de aandacht.
De huidige indicator over kinderen met jeugdhulp die wel/niet zijn
ingeschreven in onderwijs kent een aantal beperkingen. Onderzocht
wordt of het mogelijk is alleen de leerplichtige leerlingen te bekijken. Het
uitgangspunt is inzichtelijk te maken of de jeugdhulp ook concreet wordt
ingezet op school, zoals staat in het implementatieplan (obv het advies van
René Peeters). Kortom, de monitoring wordt verder doorontwikkeld.
Disclaimer: In deze cijfers staan alle kinderen tot 18 jaar en zijn de gegevens dus niet
beperkt tot de groep leerplichtige kinderen (omdat de databronnen van DUO en CBS nog
niet gekoppeld kunnen worden). Ook kinderen met startkwalificatie die al werken, zijn

Kinderen met jeugdhulp zijn vaker niet ingeschreven in onderwijs (t.o.v.
leeftijdsgenoten zonder jeugdhulp)
We willen alle kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden.
Ontwikkelingskansen voor kinderen met extra ondersteuningsbehoefte
kunnen stijgen als zij zowel onderwijs als jeugdhulp ontvangen. Gegevens
over hoe vaak deze combinatie voorkomt en hoe deze aantallen zich
ontwikkelen, biedt waardevolle informatie. Uit cijfers blijkt dat er meer
kinderen met jeugdhulp niet ingeschreven staan op een school dan
leeftijdsgenoten zonder jeugdhulp. De trend is gelijk gebleven. Als er meer
wordt samengewerkt tussen onderwijs en zorg zou op termijn het aantal
vrijstellingen op grond van 5a moeten afnemen.

hierin opgenomen. Er is gekeken naar combinatie met inschrijving in door OCW bekostigd
onderwijs. Inschrijving in particulier onderwijs is niet meegenomen. In deze cijfers is alleen
jeugdhulp op grond van de Jeugdwet meegenomen en niet het zorggebruik op grond van
de WLZ en Zvw. Eerste verkenningen van het CBS laten zien dat het ontbreken van WLZ
en Zvw data een minimale impact heeft op de geschetste ontwikkelingen.
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