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Voorwoord 

Voorwoord:  

Voor u ligt een onderzoek naar de dalende aanwezigheid binnen een schooljaar van het vavo 

Boerhaave college te Leiden, onderdeel van het ROC te Leiden. Het door mij zelf gekozen onderwerp 

voor het onderzoek in het kader van de masteropleiding ‘Master of Education.”  Zelf ben ik op 

deze school werkzaam als docent Economie, Management & Organisatie, mentor, decaan, 

trajectbegeleider en inschrijver. Ik bedank hierbij de leerlingen en interne en externe collega’s voor 

hun waardevolle en oprechte inbreng en positieve medewerking. Daarnaast bedank ik  Annette van 

Liere voor haar toestemming om de vragenlijsten schoolbeleving te mogen gebruiken.  Mede 

studiegenote A. Blokhuis bedank ik voor haar “Nederlandse kam.” Mijn vrouw Rita en zoon Eloi 

bedank ik voor hun geduld want dit onderzoek was geen sinecure.  

Leiderdorp, 8 oktober 2012  

 

Samenvatting 

Dit onderzoek richt zich op het zoeken naar mogelijke factoren die van invloed kunnen zijn op de 

toenemende afwezigheid van vavo leerlingen op het Boerhaave College te Leiden. Het onderzoek 

tracht de dalende aanwezigheid te verklaren. Uit de literatuur blijkt eveneens dat spijbelen vaker 

voorkomt bij deeltijdonderwijs, de aanpak van scholen meebepalend is voor de omvang van het 

probleem, de leeftijd een belangrijke factor is omdat problemen die op de vorige scholen niet eerder 

zijn opgelost met de tijd groeien en de afwezigheidsproblematiek die er zich op ent, groeit mee 

(Lecoutere, 1998).  

Leerlingen van het vavo blijken in veel gevallen “calculerende burgers” die menen dat zij soms zelf 

kunnen bepalen welke lessen te volgen omdat ze “volwassen” zijn en op het vavo zitten. Voor het 

volgen van de lessen worden diverse redenen genoemd (ziek, tussenuren, rooster, persoonlijke 

factoren, werk, sport, thuissituatie, etc.). Opvallend is dat de school pas ingrijpt en informeert naar 

de onderliggende problemen als de afwezigheid significant en groot is geworden. De school dient in 

een vroeger stadium alert te zijn voor de signalen van verzuim. Tevens is er sprake van een dubbel 

negatief effect. Leerlingen met veel verzuim, waarbij weinig of geen contacten zijn geweest, 

behaalden doorgaans ook relatief lage cijfers. Zwaar spijbelen is vooral een signaal dat leerlingen in 

de gevarenzone zijn beland waarbij een afglijproces (domino effect) kan ontstaan waarbij motivatie, 

inzet voor het huiswerk en betrokkenheid bij de school steeds verder afnemen. Bovendien bevestigt 

het late interveniëren spijbelaars in hun gevoel dat de school niet in hen is geïnteresseerd Er dient 



meer aandacht te zijn voor preventieve en curatieve interventies. Daarnaast blijkt dat ook 

meerderjarige leerlingen in meer of mindere mate aandacht, steun en sturing nodig hebben. Voor 

meerderjarigen bestaan er wel minder sanctiemogelijkheden dan bij minderjarigen (ongeveer 1/5e 

deel van de beginpopulatie).  

Om de lijn van de dalend aanwezigheid zo vlak mogelijk te krijgen, kunnen een aantal zaken positieve 

invloed hebben: 

1. Informatieprobleem waarbij betrokkenheid & interactie een grote rol spelen. Interactie van de 

docent annex mentor met de leerlingen, met de ouders en met de tweede en derde lijns 

hulpverlening en hun vorige school. Er dient gehandeld te worden vanuit de basisprincipes: 

voortdurende interactie tussen docent en leerling en het onderscheid tussen signaal en oorzaak. Er 

dient stilgestaan te worden bij de beleving van de leerling. Elke interventie van de docent heeft een 

signaalfunctie naar de klas en verzuimgedrag is vaak een veruiterlijking van dieperliggende oorzaken. 

De rol van docenten is inmiddels veranderd: docenten zijn inmiddels ook mentor en reageren op 

beginnend verzuim. Redenen worden geregistreerd in een database. Ouders dienen vanaf het eerste 

verzuim in kennis te worden gesteld. Leerlingen krijgen op die manier een gevoel dat het ertoe dat 

als ze aanwezig zijn in de lessen.  

De communicatie wat betreft school- en verzuimbeleid en de communicatie van aanwezigheid naar 

de ouders (ook via de website portaal.rocleiden.nl) is voor verbetering vatbaar. Het aansporen vanuit 

de kant van de school en de ouders kan leiden tot een dubbele betrokkenheid 

Bovendien lijkt de coördinatie en de controle van de verschillende categorieën verzuimers: 18-, 18+, 

uitbestede Rutte leerlingen, Web leerlingen en zorgleerlingen voor verbetering vatbaar zodat er 

periodiek overzicht is. Er zou tevens meer interactie kunnen zijn tussen de docenten/mentoren en 

begeleiders onderling, zodat trajectbegeleiders tijdig feedback informatie ontvangen van de 

mentoren en daarna RBL en RMC meldingen tijdig kunnen inzetten. 

2. Betrokkenheid leerlingen vergroten: studentenraad, opdrachten maken, actief samenwerken in de 

klas aan  interessante opdrachten, etc. 

3. De factor tijd: het tijdig reageren op verzuim door de ouders, leerlingen, het RBL en het RMC 

eerder te betrekken. 

4. VSV: voortijdige schooluitval eerder uitschrijven (en doorverwijzen naar de afdeling 

loopbaanbegeleiding).  



5. “ Meer maatwerk binnen massaproductie”: Zorgcircuit beter in stelling brengen. Daarnaast moet 

voor alle betrokkenen nog duidelijker zijn wie wat doet, op welk moment en waar verantwoordelijk 

voor is. 

Gezien de heterogene groepen op het vavo en de verschillende beelden die er tijdens de interviews 

bleken te heersen met betrekking tot de invulling van de functie mentor is aandacht voor een goed 

werkend mentor annex begeleidingssysteem op zijn plaats omdat de manier waarop leerlingen 

worden begeleid weinig structuur kent. Daarnaast bleek de dossiervorming voor verbetering vatbaar. 

Een idee overgekomen vanuit de studiereis naar Helsinki nazomer 2012 is het instellen van een 

‘special need teacher’ voor de leerlingen die ‘extra aandacht’ nodig hebben (ongeveer 20% van de 

populatie). “A special educational needs (SEN) teacher is specifically employed to work with children 

and young adults who need extra support, or require an advanced programme of education, in order 

to complete their learning successfully.” 

6. Groepsdynamisch probleem: afstemmen van het onderwijs op de behoeften. Op lange termijn en 

binnen een oorzaakgerichte benadering dient er naast de defensieve strategie ook een offensieve 

strategie ontwikkeld te worden. Iemand die de school voldoende interessant vindt, zal veel minder in 

verleiding komen om tijdens de schooluren afwezig te zijn. 

Vmbo en havo 4 leerlingen werken graag samen en actief aan opdrachten en taken. Havo 5 en vwo 6 

leerlingen zien graag meer examengerichte lessen die iets extra’s brengen t.a.v. het examen. . Zowel 

leerlingen als mentoren geven de invloed van actieve, afwisselende, boeiende, interessante, nuttige 

en examengerichte lessen aan. Extra aandacht te worden besteed aan motiverende lessen waarbij de 

stof aansluit op de examenstof en meerwaarde heeft in de ogen van de leerlingen, met als doel de 

motivatie om de lessen te volgen te verhogen, activiteit in de lessen brengen, waarbinnen de 

docenten ook een sturende rol als coach vervullen. 

Interventies gericht op de klas en de docent: schoolparticipatie vergroten door het waarderen van de 

aanwezigheid in de lessen, docenten laten zien dat ze de aanwezigheid zien, geven positieve 

opmerkingen t.a.v. de aanwezigheid (dat is voor docenten vanzelfsprekend, maar voor leerlingen 

niet), de aanwezigen belonen, de lessen noodzakelijk maken, informatie geven, oefeningen maken, 

ondersteuning bieden, activiteiten laten plaatsvinden die voor de leerling noodzakelijk zijn om 

vorderingen voor het vak te maken. 

 7. School- en verzuimbeleid dient helder en constant te zijn gedurende het gehele schooljaar.  

Consequente toepassing van regels, sancties en beloningen. 



  

 

1. Inleiding en probleemstelling 

 

De kwaliteit van het beroepsonderwijs staat onder druk. “Van de studenten die het mbo in 

2008/2009 verlieten, is 30 procent ongediplomeerd. Bij het niet-bekostigd onderwijs vertrok 41 

procent van de studenten zonder diploma. De resultaten in het voortgezet algemeen 

volwassenenonderwijs (vavo) liggen lager dan in het reguliere en particuliere voortgezet onderwijs.”  

(Inspectie van Onderwijs, 2011, pp. 103) 

 

Het Boerhaave College te Leiden onderschrijft deze problematiek. Het kampt met veel ongeoorloofd 

verzuim tijdens de lessen. Ongeoorloofd omdat de afwezigheid van leerlingen niet verklaard kan 

worden door gangbare redenen, bijvoorbeeld ziekte. Dit veroorzaakt een hoog percentage 

schoolverlaters zonder diploma. Het werkveld van het vavo is een vorm van ‘tweedekans’ onderwijs. 

Oorspronkelijk is het alleen bedoeld voor volwassenen die niet de mogelijkheden hebben gehad om 

naar school te gaan. De laatste jaren is de doelgroep veranderd. Groenenberg, van Wijk & van Esch 

(2010) onderscheiden drie type leerlingen bij het vavo: 

- Tweedekans leerlingen: Volwassen leerlingen met een onderbroken leerweg. Deze WEB-

leerlingen zijn voor het merendeel spijtoptanten, de zogenoemde tweede kans leerlingen. 

- Tweedeweg leerlingen: (Minderjarige) leerlingen met een ononderbroken leerweg. Zij komen 

rechtstreeks van een reguliere school voor voortgezet onderwijs, hebben meestal nog geen 

diploma of startkwalificatie behaald en worden door de VO-school aan het vavo uitbesteed. 

Dit aandeel in de zogenoemde Rutte-leerlingen is in de afgelopen jaren toegenomen tot 

twee derde deel van het totale aantal leerlingen. 

- Gediplomeerden: Leerlingen die een diploma op een hoger niveau willen behalen – 

herprofileerders. 

Uit een rapportage Van Zanten (2012) blijkt dat de aanwezigheid voor alle schoolsoorten van het 

vavo in een schooljaar daalt en dat een van de vijf leerlingen die afwezig is, zichzelf ziek heeft 

gemeld. Van de afwezigen is dus 80% met onbekende reden afwezig. In dit onderzoek zal gezocht 

worden naar de oorzaken van het hoge verzuimpercentage en geprobeerd worden de dalende van 

aanwezigheid te verklaren.  

 



Het ligt voor de hand een relatie te leggen tussen problemen hebben en afwezigheid, maar die is 

voor het vavo minder vaak onderzocht en is vermoedelijk meer complex dan in het regulier 

onderwijs. Dit omdat het ‘tweedekans’ onderwijs betreft.   

In hoofdstuk 1 wordt de probleemstelling weergegeven, waarbij er ingezoomd wordt op de 

aanleiding van dit onderzoek, de doelstelling en vraagstelling. Uit deze probleemstelling komt het 

conceptueel model voort. In hoofdstuk 2 omschrijft het theoretisch kader de concepten van 

hoofdstuk 1 nader, en worden theoretische modellen besproken. In hoofdstuk 3 wordt de aanpak 

van dit onderzoek nader omschreven gekoppeld aan de resultaten in hoofdstuk 4. Tot slot wordt er 

afgesloten in hoofdstuk 5 met een discussie en conclusie gevolgd door een set van aanbevelingen 

voor het Boerhaave College. 

1.1 Aanleiding 

Bij het vavo is sprake van een relatief grote mate van verzuim. Een recent intern verzuimoverzicht 

van Briemen (2012) toont aan dat er 108 van de 600 meerderjarige leerlingen de laatste 4 weken 16 

uur of meer afwezigheid vertonen. Van deze leerlingen is weinig of niets bekend over de redenen van 

hun afwezigheid. Daarnaast loopt het vavo tegen het probleem aan dat er leerlingen zijn die amper 

of in het geheel niet komen. Sommige leerlingen vertoonden dit gedrag ook al op hun vorige school, 

maar uit gesprekken met leerlingen blijkt dat zij denken bij volwassenenonderwijs zelf te mogen 

bepalen wel of niet alle lessen te volgen (Lee, 2011). Omdat een geldige reden van verzuim (denk 

bijvoorbeeld aan ziekte) ook als dekmantel van ongeoorloofd verzuim kan worden opgegeven, is er 

geen goed inzicht te krijgen in geoorloofd en ongeoorloofd verzuim. Waar wel een goed beeld van te 

krijgen is, is de aanwezigheid (Pauchli, 2010). De aanwezigheid is bij aanvang van de opleiding hoog 

en neemt daarna af, zoals uit Tabel 1 blijkt. Dit geldt voor alle voor alle schoolsoorten binnen het 

vavo. Uit interne gegevens vanuit de database KRD blijkt eveneens dat een van de vijf leerlingen die 

afwezig is, zichzelf ziek heeft gemeld (Zanten, 2011).Van de afwezigen is dus 80% met onbekende 

reden afwezig.  

 
Tabel 1: De aanwezigheidspercentages schooljaar 2011-2012 op het vavo Boerhaave college (Zanten, 

2011) 

 

lesweek lw1 lw2 lw3 lw4 lw5 lw6 lw7 lw8 lw10 lw11 lw12 lw13 lw14 lw15 lw16 lw17 lw19 lw20 lw21

kalenderweekkw35 kw36 kw37 kw38 kw39 kw40 kw41 kw43 kw45 kw46 kw47 kw48 kw49 kw50 kw51 kw2 kw4 kw5 kw6

VMBO-3 79% 60% 60% 72% 57% 51% 65% 56% 69% 67% 59% 60% 65% 58% 63% 54% 63% 51%

VMBO-4 90% 85% 75% 81% 76% 76% 72% 75% 78% 71% 71% 68% 73% 73% 70% 73% 75% 66%

HAVO-4 89% 89% 87% 80% 78% 83% 81% 76% 80% 75% 70% 72% 75% 74% 67% 69% 70% 73%

HAVO-5 88% 84% 80% 81% 76% 77% 78% 74% 75% 74% 69% 70% 69% 68% 63% 68% 75% 65%

VWO-6 91% 86% 85% 81% 80% 79% 80% 77% 83% 80% 74% 78% 78% 76% 69% 79% 79% 77%

Totaal 89% 84% 81% 80% 76% 77% 78% 75% 78% 75% 70% 71% 72% 71% 66% 71% 75% 68%



Onderzoek toont aan dat er in de categorie deelnemers 16-23 jaar het aantal deelnemers met 

(complexe) problematiek relatief meer toeneemt op vavo scholen dan op de andere vormen van 

regulier onderwijs. Het kan gaan om sociaalemotionele problemen, psychische problemen, fysieke 

problemen, chronische ziekten, gedragsproblemen, leerproblemen of leerachterstanden, 

persoonlijke problematiek of problemen in de thuissituatie (Groenenberg, Van Wijk, Van Esch, 2010). 

Het ligt voor de hand een relatie te leggen tussen problemen hebben en afwezigheid, maar dit is voor 

het vavo minder vaak onderzocht en is vermoedelijk meer complex dan in het regulier onderwijs.  

Van Schoonhoven (2008) stelt vast dat het vavo in de afgelopen periode te maken heeft met een 

veranderende deelnemerspopulatie: er is een verschuiving zichtbaar van de categorie volwassenen 

van 23 jaar en ouder ten gunste van de categorie jongeren tussen 16 en 23 jaar. De categorie 

volwassenen van 23 jaar en ouder wordt kleiner, enerzijds doordat hogescholen en universiteiten 

vergelijkbare cursussen aanbieden en anderzijds door beperkingen in de bekostiging van vavo-

trajecten uit het educatiebudget van gemeenten. Vanaf 1 januari 2013 wordt het vavo voor 

leerlingen die niet zijn uitbesteed door hun dagschool via het ministerie bekostigd. 

De categorie jongeren tussen 16 en 23 jaar in het vavo wordt groter, doordat het vavo steeds meer 

wordt gezien als alternatief voor jongeren die er niet in slagen het reguliere voortgezet onderwijs 

met succes af te ronden. vavo-deelnemers zijn steeds vaker deelnemers die in het reguliere 

onderwijs zijn vastgelopen en het vavo als tweede kans zien. In deze categorie deelnemers neemt 

het aantal deelnemers met (complexe) problematiek relatief toe. Het kan gaan om sociaalemotionele 

problemen, psychische problemen, fysieke problemen, chronische ziekten, gedragsproblemen, 

leerproblemen of leerachterstanden, persoonlijke problematiek of problemen in de thuissituatie. In 

de rest van dit rapport noemen we deze deelnemers met (complexe) problematiek ‘zorgleerlingen’ 

(Groenenberg, van Wijk en van Esch, 2010). Op basis van de resultaten uit de Monitor Verzuimbeleid 

kan worden geconcludeerd dat het schoolbeleid bijdraagt bij aan het voorkomen van verzuim. 

Scholen organiseren gerichte onderwijsactiviteiten om het schoolverzuim te verminderen. Zij 

schenken, op basis van de landelijke verzuimregelgeving, aandacht aan de registratie van het verzuim 

en voeren een strikt handhavingsbeleid. Het verzuimbeleid is nog niet volledig doelgericht en 

systematisch ingericht. De procedures zijn niet sluitend en de verzuimactiviteiten hebben geen 

preventieve werking (van Liere, 2011, pp. 3) 

De aanleiding van dit onderzoek is een combinatie van factoren. Het vavo kampt met een wisselende 

doelgroep, afnemende aanwezigheidspercentages en een toename van complexe problematiek 

rondom de doelgroep tweedeweg leerlingen. 



1.2 Doelstelling en vraagstelling 

De doelstelling van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de factoren die de (dalende trend 

in) afwezigheid van de vavo leerlingen op het Boerhaave College veroorzaken zodat er 

beleidsmaatregelen opgesteld kunnen worden om dat tegen te gaan door de gedrags- en 

persoonskenmerken van de leerlingen en de visie van de docenten, mentoren en andere direct 

betrokkenen betreffende de aanpak van school- en verzuimbeleid te inventariseren en te analyseren, 

teneinde adviezen op te stellen om (ongeoorloofd) verzuim tegen te gaan. 

 

De betrokkenen zijn de leerlingen van de verschillende schoolsoorten op het vavo, de docenten 

annex mentoren van die schoolsoorten, de leerplichtambtenaar en de verzuimmedewerker18+ , de 

administratie en de examencommissie in casu de rector van de school. De redenen voor het niet 

aanwezig zijn, kunnen zeer divers zijn. De volgende factoren lijken van belang: gedrags- en 

persoonskenmerken, omgevingsfactoren en de regelgeving. Daarom wordt op deze factoren gefocust 

met de mogelijkheid om eventuele alternatieve oorzaken ook boven tafel te kunnen krijgen. Dit leidt 

tot de volgende vraagstelling: 

 

 

 

 

 

In hoeverre zijn persoonlijke-, omgevings- en schoolfactoren van invloed op een dalende trend in de 

aanwezigheid van de vavo leerlingen op het Boerhaave College te zien en hoe kan het Boerhaave 

College de aanwezigheid van de leerlingen in de lessen vergroten? 

 

In de analyse fase van het onderzoek is het van belang meer te weten komen over de beleving van 

betrokkenen ten aanzien van de aanwezigheid van leerlingen in de klas. De groep leerlingen is 

heterogeen: er zitten meerderjarigen en minderjarigen in, voltijdsleerlingen en vakken-leerlingen, 

leerlingen met leer- en gedragsproblemen en leerlingen met bijzondere- en persoonlijke 

omstandigheden. Het is in de praktijk vrij moeilijk om daar een algemeen geldend beleid voor te 

ontwikkelen. Het Boerhaave College heeft ‘aanwezigheid’ voor het schooljaar 2012-2013 als 

speerpunt aangemerkt. Regels zullen strenger worden, de aanwezigheid dient 100% te worden in 

plaats van 80% en in de examenklassen havo en vwo worden de toets perioden verkort van drie naar 

twee per schooljaar. Gezien het voorgaande is dit slechts één aspect van het totale pakket waar zij 

zicht op willen krijgen. Of het schip de juiste koers vaart ten aanzien van de aanwezigheid van 



leerlingen in de klas, zou dit onderzoek meer helderheid kunnen geven. De nadruk ligt op de 

(afnemende) aanwezigheid van de leerlingen en de achterliggende oorzaken. Op basis hiervan zijn de 

volgende deelvragen geformuleerd: 

1. Wat verstaan de betrokkenen onder aanwezigheid en hoe kan volgens hen de dalende trend 

in aanwezigheid van de vavo leerlingen op het Boerhaave College verklaard worden ? 

2. Wat verstaan de leerlingen onder meer onder de persoonlijke-, omgevings- en 

schoolfactoren. 

3. In hoeverre zijn de factoren uit deelvraag 2 van invloed op een dalende aanwezigheid van de 

leerlingen volgens de betrokkenen? 

4. Leiden de lessen op het vavo tot meer motivatie om naar school te gaan ? 

5. Hoe kan de aanwezigheid van leerlingen vergroot worden volgens de betrokkenen? 

1.3 Conceptueel model 

Op basis van de theoretische verdieping en de vraagstelling worden de factoren schematisch 

weergegeven die van invloed kunnen zijn op het present zijn van vavo leerlingen tijdens de lessen. 

Om aansluiting te vinden op bestaand onderzoek, wordt aanwezigheid beïnvloed door een 

zelfbeleving van de leerling. Hierbij wordt er aangenomen dat de zelfbeleving van leerlingen direct 

van invloed is op de aanwezigheid van leerlingen (zie hoofdstuk 2). Een nadere uitwerking van de 

concepten is te vinden in bijlage 1. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figuur 1. Het conceptueel model zelfbeleving leerling vavo 

 

In het conceptueel model wordt duidelijk dat het uiteindelijk gaat om de positieve zelfbeleving van 

de leerlingen op school, of nog beter tijdens de les. Of een leerling daadwerkelijk naar school gaat, is 

afhankelijk van het besluit van de leerling. Deze gedragsintentie wordt door diverse factoren 

 

Zelfbeleving leerling 

Persoonlijke 

factoren 

Omgevingsfactoren 

Schoolfactoren 
3 

2 

1 

4 

5 



beïnvloed. Uit de literatuur bleek dat die grote hoeveelheid factoren zijn onder te brengen in een 

drietal clusters: Persoonlijke factoren, omgevingsfactoren en schoolfactoren. 

Deze factoren kunnen van invloed zijn op de aanwezigheid van de leerlingen. Het model pretendeert 

niet volledig te zijn. Zo is er in het schema geen vakje opgenomen voor iets als landelijk beleid waarin  

elementen kunnen vallen als passend onderwijs, wel- of niet aanhouden van subsidies en 

bijstandsuitkeringen, etc. Het is vrij reëel om te verwachten dat deze aspecten (direct of indirect) 

terug zijn te vinden in de omgevings- en schoolfactoren. Dit model vormt de leidraad van dit 

onderzoek. Uit het model zijn de volgende hypothesen op te maken: 

Hypothesen: 

1. De persoonlijke, omgevings -, en schoolfactoren bevorderen of verminderen de positieve 

zelfbeleving van vavo leerlingen op het Boerhaave College. 

2. De persoonlijke, omgevings-, en schoolfactoren versterken elkaar bij het bevorderen of 

verminderen van de positieve zelfbeleving van vavo leerlingen op het Boerhaave College. 

 

2.  Theoretisch kader  

 

2.1 Het vavo vanuit historisch perspectief 

Het vavo is voortgekomen uit het avondonderwijs aan volwassenen. In deze vorm van onderwijs was 

de didactische aanpak belangrijk. De pedagogische aanpak speelde een ondergeschikte rol (Somers, 

2008). De cursisten populatie bestond immers uit gemotiveerde, volwassen deelnemers die vanuit 

een werkende situatie in de avonduren hun positie op de arbeidsmarkt wilden verbeteren. De 

sleutelwoorden in deze onderwijsaanpak waren eigen verantwoordelijkheid en een volwassen 

benadering van de cursist. Toen langzamerhand de cursistenpopulatie veranderde en het merendeel 

van de cursisten ging bestaan uit jongvolwassenen bleek dat deze formule ook (gedeeltelijk) 

heilzaam werkte voor deze categorie leerlingen. Pogingen om (begin jaren negentig) het 

onderwijsconcept meer af te stemmen op dat van het reguliere VO (gedeeltelijke presentieplicht en 

een strakke schoolse aanpak) liepen daarom uit op een faliekante mislukking omdat deze 

maatregelen juist het klimaat vertegenwoordigden dat deze “problematische doelgroep” was 

ontvlucht. Het op landelijk niveau ontwikkeld onderwijs concept voor deze specifieke categorie 

leerlingen is dan ook uitgegaan van de “oude grondgedachte” van eigen verantwoordelijkheid en een 

volwassen benadering van de cursist in een open en meer individueel gericht leersysteem. De 

pedagogische component is nu echter wel toegevoegd.  



De grenzen van de vavo-aanpak zijn niet scherp te trekken. Binnen een “ fits-all-approach” raamwerk 

van ruimte geven aan eigen verantwoordelijkheid wordt getracht maatwerk te leveren. In aanpak en 

voor zover mogelijk in aanbod. Er wordt ook getracht de leerling medeverantwoordelijk te maken 

voor het onderwijsproces, zodat hij geen consument maar medeproducent van dit proces is. 

De trajectbegeleiding is intensief, maar op afstand, niet opleggend, maar meedenkend. Een 

moraliserende, badinerende of paternalistische toonzetting is uit den boze. De basisgedachte is 

“niemand is anders, want iedereen is anders.” Er wordt gestreefd naar wederzijds respect. 

Daarnaast speelt ook de samenstelling van de vavo populatie zelf een grote rol: het betreft immers 

een zeer heterogene groep zonder veel aanvangsbanden en verbanden die voor een groot gedeelte 

ook maar een schooljaar aan boord blijft. De nieuwe start geldt voor nagenoeg alle leerlingen en kan 

dus niet of nauwelijks belemmerd worden door bestaande groepspatronen of bestaande 

eilandvorming. Deze vorm van anonimiteit die samenvalt met de herkenbaarheid van de lotgenoot 

werkt in veel gevallen heilzaam en onderwijskundig renderend (Somers, 2008). 

2.2 Schoolverzuim 

Lecoutere (1998) stelt dat de oorzaak van schoolverzuim vaak onduidelijk is en dat er veelal sprake is 

van een domino-effect. Bij afwezigheid in de lessen ontstaat een verlies aan betrokkenheid, een 

afname van de motivatie, een afname van de schoolprestaties met een vergrote kans op problemen 

in het gezin en met leeftijdgenoten (Lecoutere, 1998), ofwel een afname van een positieve 

zelfbeleving. Bij het zoeken naar oorzaken moet men oppassen voor een al te eenzijdige benadering 

en voor het toeschrijven van oorzaken aan slechts één van de mogelijke factoren (Braat, 2009). Een 

integrale benadering met aandacht voor de wisselwerking tussen verschillende factoren dringt zich 

op. De school- en verzuimbeleving van leerlingen zijn aan elkaar gerelateerd, de verzuimbeleving 

neemt toe naarmate de schoolbeleving lager wordt. Van Liere (2011) geeft aan dat deze samenhang 

wordt beïnvloed door de leerlingkenmerken locatie, leerjaar en schoolsoort. De relatie met 

klasgenoten en het eigen verstandelijk functioneren zijn de voornaamste redenen voor de hoge 

scores op schoolbeleving. Door verbeterde didactiek (wijze van lesgeven, het vertrouwen kunnen 

wekken bij leerlingen en het bieden van ondersteuning bij moeilijkheden) en schoolorganisatie 

(leerlingen vragen wat ze ergens van vinden, vermindering van regels) kan de schoolbeleving worden 

verhoogd (van Liere,  2011). 

De schoolbeleving van leerlingen wordt vooral beïnvloed door de docent en de schoolorganisatie, de 

verzuimbeleving door de academische zelfbeleving, klasgenoten en de leerstof. Zowel school- 

als verzuimbeleving, als ook het verzuimbeleid van school, hebben relatie met het verzuimgedrag van 

de leerling. “Een school kan positief bijdragen aan de preventie van schoolverzuim van leerlingen 



door het verzuimbeleid specifieker te richten op het pedagogisch handelen, de leerprocessen en op 

het vergroten van de betrokkenheid van leerlingen en ouders bij school. Aandacht voor goede 

didactiek, een goede relatie met de docent, boeiende en bij de leerling passende lesinhouden, een 

goede relatie met klasgenoten en het vergroten van het vertrouwen in de eigen academische 

vermogens dragen bij aan een positieve school- en verzuimbeleving en minder schoolverzuim”, aldus 

van Liere (2011, pp. 3-4). 

2.3 Persoonlijke factoren 

Slechte schoolprestaties zijn een belangrijke risicofactor voor ongeoorloofd schoolverzuim (Ponte en 

Veen, 1994). Voorbeelden van slechte schoolprestaties zijn: slechte cijfers, zitten blijven, een 

taalachterstand en/of leerproblemen. Leerproblemen worden door veel leerlingen als frustrerend 

ervaren en dragen daarmee bij aan een afkeer tegen de school. vavo leerlingen hebben doorgaans 

een negatieve entree. Bepaalde omgevingsfactoren kunnen ook een risico vormen voor 

ongeoorloofd schoolverzuim, namelijk gezinskenmerken (leerlingen uit lagere sociale milieus) en 

leeftijdgenoten. Leerlingen met vrienden die vaak spijbelen of delinquent gedrag vertonen, hebben 

de neiging dit gedrag te imiteren(Ponte en Veen, 1994).  

Volgens Rietdijk (2009) is belonen het effectiefste middel om gedrag te veranderen. In zijn 

proefschrift  stelt hij dat er eigenlijk maar één middel is waarmee je positief en effectief het gedrag 

van mensen kunt veranderen, namelijk met complimenten en beloningen (Rietdijk, 2009). Dweck 

(2006) toont eveneens aan dat faalangstig gedrag en motivatieproblemen gecorrigeerd en 

voorkomen kunnen worden door het geven van positieve feedback door docenten en ouders 

bijvoorbeeld die een productieve instelling kan worden aangeleerd (Dweck, 2006). 

 

Onderzoek van Groenenberg, Van Wijk en Van Esch (2010) toont aan dat de reguliere scholen voor 

voortgezet onderwijs zorgleerlingen graag afstaan aan het vavo.  

Er kan een aantal probleemgebieden onderscheiden worden bij de leerlingen (Braat, 2009): 

 Leerachterstanden (leren) 

 Schoolloopbaan (vroegere mislukkingen leermoeilijkheden, toekomstbeleving) 

 Verkeerde studiehouding (leren) 

 Gedragsproblemen (persoonskenmerken) 

 Gezondheidsproblemen (persoonskenmerken) 

 Stoornis (persoonskenmerken) 

 Financiële problemen (omstandigheden) 

 Problemen in de thuissituatie(omstandigheden) 

 



De volgende persoons/gedragskenmerken kunnen de kans op schoolverzuim vergroten: impulsiviteit, 

aandacht stoornissen, angst gerelateerde problemen, gebrekkige sociale vaardigheden, weinig 

zelfvertrouwen, gebrekkige zelfcontrole, hyperactiviteit, zich genegeerd voelen op school en weinig 

betrokkenheid bij de school. Leerlingen die delinquent gedrag vertonen en/of drugs gebruiken 

spijbelen over het algemeen meer dan hun leeftijdsgenoten die dit niet doen. Ook de leeftijd is van 

belang. Aan het begin van het schooljaar 2011-2012 waren van de 650 leerlingen er 101 op het havo 

en vwo minderjarig. Daarmee wordt duidelijk dat het vavo steeds meer op het reguliere VO begint te 

lijken, in plaats van onderwijs voor volwassen. Op de 18+ leerlingen is formeel minder vat te krijgen 

qua aanwezigheid in de lessen.  

Wanneer we in staat zijn te begrijpen hoe individuele mensen tot hun gedrag komen, kunnen we 

daarna het groepsgedrag beter begrijpen, voorspellen en beïnvloeden (Poiesz, 1999). De Triade 

benadering is een zeer bruikbaar middel om gedrag gestructureerd te kunnen analyseren. Dit model 

is opgenomen om de persoonlijke factoren beter te duiden. Samenvattend zijn er vier elementen (zie 

figuur 2): 

1. het gedrag: verzuim  (T) 

In 1999 kwam Poiesz met bovenstaand denkmodel waarmee het gedrag van mensen (leerlingen) 

kan worden getoetst en wanneer we in staat zijn te begrijpen hoe individuele mensen tot hun 

gedrag komen, kunnen we daarna het groepsgedrag beter begrijpen, voorspellen en 

beïnvloeden. Het gewenst gedrag kan gestimuleerd worden en ongewenst gedrag kan 

verminderd worden (Poiesz, 1999).  

2. Motivatie (M) 

M staat voor  motivatie: de mate waarin de leerling een doel wenst te bereiken, of interesse 

heeft in het vertonen van gedrag X (enthousiasme om lessen te willen volgen), motivatie kent 

vele bronnen en vormt de combinatie van datgene wat aantrekt en afstoot. Uit eerder onderzoek 

(Paas, 2011) blijkt dat vavo leerlingen veelal moeilijk te motiveren zijn, veelal problemen hebben 

met motivatie-, studie- en werkhouding en sluit de wijze van de docenten niet altijd goed aan op 

de leerstijl van de leerlingen. Leerlingen op het vavo zijn veelal minder geïnteresseerd en zijn al 

snel blij met een zesje en vinden andere dingen veelal belangrijker dan school (Paas, 2011). 

Daarnaast blijkt dat vavo leerlingen meer problemen hebben in vergelijking met het verleden en 

vergeleken met het voortgezet onderwijs (Paas, 2011). Daarnaast speelt wellicht dat leerlingen 

naar het vavo 'moeten' van een dagschool en is het interessant om de motivatie mee te nemen 

in het onderzoek. Soms moeten leerlingen wellicht van hun ouders een havo diploma behalen en 

dan kan er sprake zijn van extrinsieke motivatie. Het kan van belang zijn vast te stellen of de 

verhouding van de ene factor gepaard gaat met een verlaging van een andere factor, de kennis, 

capaciteit kan goed zitten maar de motivatie kan bij deze leerlingen wel afnemen. 



Sommige leerlingen geven aan dat ze na een periode van bijvoorbeeld werk weer toe zijn aan 

scholing. Hiermee wordt aangegeven dat voortijdig schoolverlaters niet altijd probleemleerlingen 

zijn voor altijd (Groenenberg, Van Wijk en Van Esch, 2010). De zogenaamde ‘wake-up call’ voor 

vavo leerlingen is interessant, omdat ze gemotiveerd zijn doordat leerlingen weten waarom ze 

een diploma nodig hebben (Groenenberg, Van Wijk en Van Esch, 2010). 

De motivatie voor het leren is een belangrijke voorwaarde voor het opdoen van kennis, 

vaardigheden en attitudes. Marzano en Miedema (2011) spreken van drie voorwaarden die de 

motivatie positief dan wel negatief kunnen beïnvloeden: de houding ten aanzien van school en 

leren, de opdrachten die relevant dienen te zijn en de betrokkenheid van leerlingen.  

3. Capaciteiten (C) 

C: capaciteit: de mate waarin de leerling zelf over eigenschappen, vaardigheden of instrumenten 

beschikt om gedrag X uit te voeren. Dit betreft fysieke capaciteit (lichamelijk), mentale capaciteit 

zoals kennis. Ongeveer 1 op de 3 leerlingen op het vavo krijgt bij inschrijving het predikaat 

'speciale aandacht' ADD, ADHD, faalangst, depressief, zorgverlening etcetera (Briemen, 2012). En 

de financiële capaciteit (veel vavo leerlingen hebben een bijbaan: geld). 

4. Gelegenheid (G) 

G: Gelegenheid: betreft de mate waarin buiten de leerling gelegen omstandigheden bevorderend 

of remmend inwerken op het verzuimgedrag. Motivatie en capaciteit hebben betrekking op de 

persoon, gelegenheid betreft de omstandigheden waarin de persoon verkeert. 

 

Hierbij geldt de volgende formule:  

 

T-score is M x C x G  

 

De determinanten nemen een waarde aan tussen 0.0 en 1.0 (Poiesz, 1999). 

 



 

Figuur 2: Triade model (Poiesz, 1999) 

Het triademodel is toe te passen op het gedrag zoals zich dat in de verschillende fasen voordoet. 

Vaak is het resultaat van de eerdere fase bepalend voor de start van een latere fase en kunnen 

afzonderlijke fasen op zich als taken worden beschouwd.  

 

Motivatie wordt de afgelopen jaren steeds meer gezien als het resultaat van de interactie tussen 

leerlingen en de leeromgeving en dus ook als beïnvloedbaar (Volman, 2011). De self-determination 

theorie van Deci en Ryan laat bijvoorbeeld zien dat je taakwaardering kunt bevorderen door 

leerlingen meer autonomie te laten ervaren. Dat kan door keuzemogelijkheden te bieden, 

bijvoorbeeld tussen vakken, opdrachten en verwerkingsvormen. De goal theory (Volman, 2011) laat 

zien dat het goed is om inzet en resultaat op school apart te beoordelen en te belonen, omdat 

leerlingen stimuleert om taakdoelen in plaats van ego doelen na te streven, dat wil zeggen: leren 

omdat je iets wilt beheersen in plaats van leren omdat je wilt scoren. Theorieën over intrinsieke 

motivatie suggereren dat het goed is om aan te sluiten bij de persoonlijke interesse van leerlingen. 

Ook de manier waarop leerlingen over hun toekomst denken is van invloed op hun inzet voor school 

(Volman, 2011).  

 

2.4 Schoolfactoren 

Een belangrijke vraag is waarom leerlingen (denken) te slagen op het vavo terwijl dat op het 

voortgezet onderwijs niet lukte. Groenenberg, van Wijk en van Esch (2010) toonden de volgende 

succesfactoren wat betreft schoolbeleving aan voor het vavo bezien vanuit de leerlingen: de 

docenten (als persoon, gemotiveerd, bereikbaar, inhoudelijk en didactisch geschoold), het volwassen 

klimaat (eigen verantwoordelijkheid en vertrouwen inspireert), de sfeer (gemotiveerde deelnemers), 

de resultaatgerichtheid (uitsluitend gericht op het behalen van een diploma), kleinschaligheid 

http://www.retailwiki.nl/wiki02/images/Triademodel.j


(docenten en leerlingen kennen elkaar), de structuur (structurerende regels die zorgen voor 

aanwezigheid en voortgang zijn veelal belonend in plaats van bestraffend), de onderwijsflexibiliteit 

en de betaalbaarheid (particulier onderwijs is veel duurder dan het vavo). In het onderzoek ervaren 

deelnemers het vavo als een laatste kans, een vangnet om dat felbegeerde diploma te behalen. 

 

Directeuren noemen de volgende redenen om te kiezen voor het vavo (Groenenberg, van Wijk en 

Van Esch, 2010): de onderwijsflexibiliteit waaronder herprofileren, deeltijdonderwijs, versnellen en 

verspreiden, een noodgedwongen keuze (het reguliere voortgezet onderwijs is niet meer 

toegankelijk voor de leerling door doubleren of doordat die school geen vertrouwen meer heeft in 

die leerling, een frisse start want het vavo biedt een nieuwe kans, de volwassen aanpak, de leerling 

heeft een behoefte aan een volwassen benadering met veel zelfstandigheid en eigen 

verantwoordelijkheid, het volwassen klimaat inspireert. 

 

School en verzuimbeleid:  

Leerlingen kunnen op deze leeftijd hun situatie vaak niet goed inschatten qua presentie, derhalve is 

het reageren op verzuim essentieel (Jolles, 2011). Preventieve interventies om het verzuim te 

voorkomen zijn essentieel (Braat, 2010). Het is allereerst van belang dat spijbelaars meteen op hun 

spijbelgedrag worden aangesproken (Braat, 2010): het niet reageren op ongeoorloofd verzuim geeft 

een negatief signaal af. Leerlingen moeten het gevoel hebben dat zij ertoe doen en gehoord worden 

(Braat, 2010). Daar staat tegenover dat als de school de eerste keer te bestraffend optreedt, men het 

risico loopt dat de zwakke band die de spijbelaar met de school heeft, wordt verbroken (Lecoutere, 

1998). Ook factoren op het gebied van schoolbeleid beïnvloeden de aanwezigheid. Het versterken 

van het algemene beleid met als doel de leerprestaties te verhogen, zoals leerlingbegeleiding, 

schoolregels, contacten met ouders en de betrouwbaarheid en volledigheid van de 

verzuimregistratie hebben een onbedoeld neveneffect: ze werken tevens verzuim verlagend 

(Lecoutere, 1998). 

 

Bij inschrijving op het vavo kunnen leerlingen aangeven of ze denken de aanwezigheid ook 

daadwerkelijk te kunnen waarmaken het komende jaar. Echter, leerlingen kunnen hun situatie vaak 

niet goed inschatten op die leeftijd (Jolles, 2011). Als het formulier sowieso al wordt ingevuld, geven 

veel leerlingen aan ze inschatten die 80% wel te gaan halen. Bij het volgen van vijf of meer vakken 

mogen leerlingen bij een aanwezigheid van 80% of meer twee vakken herkansen. Deze mogelijkheid 

zorgt er mede voor dat de grootste deel (ongeveer twee derde) een aanwezigheid heeft van 80% of 

meer na de eerste toets periode. 

 



Pedagogisch en didactisch handelen en de organisatiestructuur: 

Het onderwijsaanbod speelt ook een belangrijke rol (Paas, 2011). Leerlingen op het vavo hebben 

moeite met zelfstandig werken, plannen en met het leren van grote hoeveelheden stof in één keer 

(Paas, 2011). Het belang van actief leren door leerlingen werd al eerder aangetoond (Braat, M, 2010). 

Een slechte kwaliteit van lesgeven en een groot verloop onder docenten kan leiden tot 

onverschilligheid van leerlingen ten aanzien van de school en moedigen afwijkend gedrag aan. 

Andere risicofactoren op het niveau van de school die in de literatuur worden genoemd, zijn: een 

onveilig schoolklimaat, slechte registratie van schoolverzuim, geen (geschikte) consequenties voor 

schoolverzuim, geen (geschikte) beloningen voor aanwezigheid, een gebrekkige relatie tussen 

leerling en leraar en weinig aandacht voor diversiteitskwesties. Tot slot is er ook een vergrote kans 

op schoolverzuim als er incongruentie is tussen de school en de leerling op het gebied van taal, 

culturele achtergrond of sociale status(Ponte en Veen, 1994). Er wordt op het vavo door docenten 

vaak gezegd dat leerlingen met relatief veel afwezigheid relatief veel tijd en energie vergen van de 

school en dat docenten hun energie liever op de leerlingen willen richten die wel in de les komen.  

Als het gaat om de organisatie is het interessant om te kijken naar de taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden en het omspanningsvermogen van de actoren op het vavo (Keuning & 

Eppink, 2004).  Wat betreft de docent als didacticus en de afwisseling van werkvormen bestaat er 

recente literatuur (Bijkerk & Heide, 2006). De verschillende rollen van leraar worden beschreven in 

‘de 5 rollen van de leraar” (Slooter & Slooter, 2010). 

 

Een groot (1/6e ) deel van de vavo-leerlingen bestaat in 2011-2012 uit havo-4 leerlingen. Uit 

onderzoek van Gloudemans en Nieuwland (2007) blijkt dat de docenten onvoldoende ingespeeld zijn 

op leerstijlen van havo-4 leerlingen en de meer vakgerichte en minder leerlinggerichte houding. Om 

daar wat aan te doen zou in de lesstof en bij de organisatie van het onderwijs meer rekening moeten 

worden gehouden met leerstijlen van leerlingen.  

 

2.4 Omgevingsfactoren en betrokkenheid 

 

Wetgeving 

Wat betreft de omgevingsfactoren speelt de leerplichtwet voor minderjarige vavo leerlingen een rol 

en de kwalificatieplicht voor de meerderjarige leerlingen (18+). Verder speelt de wetgeving omtrent 

voortgezet onderwijsexamens een rol. 

 

Betrokkenheid 



Betrokkenheid bij school is zeer belangrijk. Leerlingen die zich verbonden voelen met school en zich 

zien als een lid van de gemeenschap die de school vormt, vertonen minder risicogedrag en vertonen 

minder kans de school voortijdig te verlaten (Volman, 2011). Actieve deelname aan activiteiten op 

school en in de klas, gedragsmatige betrokkenheid, bevordert emotionele betrokkenheid. Leerlingen 

die goede relaties hebben met docenten, voelen zich ook meer betrokken (Volman, 2011). De 

ervaren relevantie van de lesstof draagt eveneens bij aan de betrokkenheid bij de school (Volman, 

2011). Hoge leerprestaties zijn niet voor alle leerlingen haalbaar, maar het gaat om de ervaring zelf 

van leerlingen van betekenis te kunnen zijn en dat ligt binnen het bereik van alle leerlingen. Het gaat 

erom de jongeren te laten ervaren wat ze kunnen ook een bijdrage is die op prijs wordt gesteld 

(Volman, 2011). Engelstalig onderzoek (Epstein & Sheldon, 2002) geeft aan dat scholen zich naast het 

bellen van de afwezige leerlingen, het doorverwijzen van chronisch afwezige leerlingen naar 

counselors, het doen van huisbezoeken bij deze leerlingen, het beste kunnen richten om de houding 

en de aanwezigheid te verbeteren op: 

1. Activiteiten samen met leerlingen doen en daarbij hun ouders, familie en omgeving 

betrekken. Samenwerking tussen deze 3 partijen. 

2. Leerlingen kan men beter belonen dan negatief te benaderen of te straffen. Het vervolgens 

verbeterde gedrag waarderen blijkt eveneens in sommige gevallen succesvol.  

3. De focus kan het beste gelegd worden op het verbeteren van de leerlingen gedurende het 

proces in plaats van alleen de focus te leggen op het eindresultaat. 

 

Wat betreft de activiteiten naar de ouders blijkt een effectieve communicatie elke dag en op tijd naar 

het thuisfront effectief, een contactpersoon op school aanstellen om de ouders te bellen, 

rondleidingen geven aan ouders en huisbezoeken arrangeren (Epstein & Sheldon, 2002). Zeer 

effectief bleek de communicatie tussen school en thuis en tussen thuis en school te verbeteren. 

Communiceren over de aanwezigheid met alle ouders, een contactpersoon per school arrangeren 

om per dag op tijd te bellen en het belonen van leerlingen voor verbeterd gedrag bleken drie 

waardevolle interventies om de aanwezigheid te verbeteren en het langdurig verzuim te verlagen 

(Epstein & Sheldon, 2002). Deze ondersteunende activiteiten geven een versterkend effect op het 

gedrag en hebben een veel sterker en positiever effect dan de meer straffende benadering en het 

berichten aan ouders dat hun kind veel afwezig is (Epstein & Sheldon, 2002). 

Er dient rekening te worden gehouden met het feit dat leerlingen op hun achttiende weliswaar 

juridisch meerderjarig zijn maar dat zij nog niet alle vaardigheden ontwikkeld hebben die bij die 

leeftijd en bij overwogen beslissingen nemen past. Daar is steun, sturing en inspiratie van de docent 

annex mentor voor nodig (Jolles, 2011). Naast de docent als mentor en actieve actor geeft Jolles 

eveneens het belang van de betrokkenheid van de ouder aan, namelijk als de motiverende en 



inspirerende ouder. Met het ouder worden van de leerling dient er tevens overgestapt te worden 

van leerstofgericht naar leerling- en omgevingsgericht werken (Jolles, 2011). 

 

Zelfstandig leren 

Boekaarts (2007) geeft aan dat niet alle leerlingen beschikken over de nodige 

zelfregulatiestrategieën. Ze nemen vaak een afwachtende houding aan en staan passief tegenover 

hun studie. Ook verwachten ze vak van hun docenten en mentoren (studieloopbaanbegeleiders) dat 

ze precies vertellen wat ze moeten doen en dat exact wordt aangegeven wat de docent relevant 

vindt. Ze proberen alleen iets echt te begrijpen als ze denken dat dit een hoger cijfer oplevert, een 

herkenbare strategische benadering van veel vavo leerlingen. 

Uit onderzoek van Gloudemans en Nieuwland (2007) blijkt dat havo leerlingen veel waarde hechten 

aan de klas als groep. Om die reden is het belangrijk dat een mentor zicht heeft op het functioneren 

van de (leerlingen in de) groep. Dit versterkt de band tussen leerling en mentor. De (havo)mentoren 

zouden één dag mee kunnen lopen met hun klas. Dit geeft de mentor een beeld van de klas als 

geheel en het gedrag van leerlingen in de klas. Dat kan dan dienen als input voor gesprekken met 

leerlingen en/of als input voor gesprekken met collega-docenten om het onderwijs aan te passen.  

 

De jongere deelnemers van het vavo zijn vaak minder zelfstandig zijn en hebben behoefte aan extra 

(Groenenberg, Van Wijk & Van Esch, 2010). Aan de andere kant is er een groep deelnemers zonder 

problemen die een paar vakken sprokkelen en een enorme drive hebben om een diploma te halen 

(en daarnaast ook nog eens calculerend bezig zijn de schoolactiviteiten te combineren met werken 

en sporten). 

Mentorinterventies en -betrokkenheid en ouderbetrokkenheid en vroegtijdige en voortijdige 

signalering en interventies met positieve beloningen worden ook benadrukt in eerder onderzoek 

(Braat, 2010). 

3. Onderzoeksopzet 

3.1 Type onderzoek 

Het betreft hier kwalitatief onderzoek in een mixed-methods design (multi methode aanpak) waarbij 

gezocht wordt naar verklaringen voor de dalende trend in aanwezigheid bij de verschillende 

schoolsoorten vavo leerlingen op basis van een zelf ontworpen conceptueel model. Het conceptueel 

model stuurt aan op de factor zelfbeleving van leerlingen als veroorzaker van afwezigheid. Bij 

beantwoording van de onderzoeksvragen wordt gebruikgemaakt van zowel kwalitatieve technieken 

(semi gestructureerde interviews en observatie) en kwantitatieve technieken (gesloten vragenlijsten 



over de beleving van de school).  In het kwalitatieve gedeelte zal worden ingegaan op het feit hoe de 

leerlingen, de docenten annex mentoren, de administratie, de leerplichtambtenaar en de 

verzuimmedewerker 18+ en de rector het verzuim beleven en ervaren en welke formuleringen ze 

daarbij gebruiken (data triangulatie). In de literatuur wordt eveneens aangetoond dat de oplossing 

voor het voorkomen van schoolverzuim op meerdere niveaus dient te worden gezocht (Smink & 

Reimer, 2005). 

De kwantitatieve methode is toegevoegd in verband met de extra mogelijkheid tot (externe) 

generalisatie, de verhoging van de betrouwbaarheid, triangulatie, kwantificeerbaarheid van 

gegevens, validiteit, intersubjectiviteit en betrouwbaarheid van de gegevens. 

Schoolkenmerken die van invloed zijn op de prestaties van leerlingen (onbedoeld) als neveneffect 

verzuim verlagend kunnen werken (Braat, 2009). Bovendien kan het resultaat van dit sub-onderzoek 

ook zaken uitsluiten voor nader onderzoek. 

3.2 Instrument en werkwijze kwantitatief onderzoek 

De leerlingen per schoolsoort  zijn a-select gekozen op basis van een niet gerichte selectie van 

onderzoekseenheden op toevalsbasis. Op basis van directe waarneming, namelijk gesprekken met de 

leerlingen in de praktijk vanuit verschillende invalshoeken (docent, mentor, decaan, 

trajectbeleider),de literatuur en observaties is gebruik gemaakt van gevalideerde vragenlijsten 

schoolbeleving (Ritzen, 2004) die aan de leerlingen is voorgelegd, met de mogelijkheid om naast een 

inventarisatie van de mogelijke oorzaken ook de onderlinge relaties te bestuderen. Er zal met behulp 

van Excel en het statistisch programma Spss gegevensanalyse plaats vinden. Homogeniteitsanalyse 

zal plaatsvinden door middel van de zogenaamde Cronbach’s Alpha output om de correlatie ook 

rekenkundig te kunnen checken.  

 

De gehanteerde schriftelijke vragenlijst met als doel in welke mate het vavo als positief wordt 

ervaren, is de vragenlijst schoolbeleving aangepast door Dr. H. Ritzen (2004). Deze vragenlijst 

middels een 4 punt Lickert-schaal meet de mate van academic selfconcept, hoe de school als 

algemeen wordt ervaren, hoe de docenten en de lessen worden ervaren, hoe de relatie met 

klasgenoten is en hoe de leerlingen de schoolorganisatie ervaren. De vragenlijst schoolbeleving van 

Ritzen is een gevalideerde en betrouwbare vragenlijst. De vragen m.b.t. de stage zijn niet 

opgenomen, daar het vavo geen stages kent. De vragenlijsten zijn afgenomen voordat alle leerlingen 

hun uitslag hebben gehad om mogelijke kleuring van informatie door de uitslag van het examen te 

voorkomen. De 4 punt Lickert schaal waarbij a. positief is en d. negatief, dwingt de ondervraagde tot 

een keuze en de nadere nuancering wordt in de diepte interviews achterhaald. In totaal zijn er 11 

vwo 6 leerlingen geïnterviewd (kwantitatief en kwalitatief), 10 havo 5 leerlingen, 22 havo 4 



leerlingen, 11 vmbo 3 leerlingen en 6 vmbo 4 leerlingen. Hierbij is geen rekening gehouden met 

specifieke leeftijd, instroomniveau en type leerling (Rutte, Web etc.). De data zijn in Excel handmatig 

ingevoerd en vervolgens van een Excel-bestand naar een Spss-bestand omgezet.  

3.3 Instrument en werkwijze kwalitatief onderzoek 

Naast de gevalideerde vragenlijsten zijn dezelfde leerlingen van de verschillende schoolsoorten a-

select benaderd met een topiclijst alvorens hen per groep te interviewen. In de interviewleidraad van 

het half gestructureerde interview is aandacht besteed aan registratie en signalering van 

aanwezigheid, acties van de school op afwezigheid, achtergrond van de afwezigheid, waarom is die 

aan het begin van het jaar wel goed, vermeende vrijheid op het volwassenenonderwijs, rol docenten, 

mentoren, aantal malen mentorgesprek,  beloningen, lessen, het verzenden van brieven door de 

administratie, het zichzelf ziek melden, rol van de ouders, aantal mentorgesprekken, hulp aan de 

leerlingen, schoolbeleving en hun vervolgopleiding. Zowel de topiclijsten als de interviewleidraad 

vloeien voort uit het theoretisch kader.  De interviewleidraad is samengesteld na het afnemen van 

proefinterviews in de havo 4 mentorlessen. Op deze wijze zijn de voorlopige topic lijsten uitgetest en 

zijn nieuwe topics toegevoegd en zijn er topics geschrapt. Voor de interviews is gevraagd om 

toestemming om de interviews op te nemen. De Leerplichtambtenaar en de ambtenaar voor  

meerderjarige verzuimers hebben de afgelopen tijd vele gesprekken gevoerd. Door middel van een 

schriftelijk interview wordt gezocht naar de door hen bevonden factoren die van invloed waren op 

deze leerlingen die bij hen werden gemeld vanwege het te hoge verzuim. Op deze wijze wordt een 

deskundige en objectieve blik van buiten de organisatie verwerkt in het onderzoek om de 

objectiviteit extra te kunnen verstevigen. Deze uitkomsten kunnen vervolgens gespiegeld worden 

aan de interne gegevens. Leidraad bij deze interviews waren verzuimregistratie, wat valt onder 

aanwezigheid, het reageren op verzuim, de factor tijd, registratie verzuim, het zorgcircuit, de 

oorzaken van het verzuim, rol docenten en mentoren, waar ligt de kern van de dalende aanwezigheid 

naar aanleiding van hun gesprekken, tweede lijns hulp goed in stelling gebracht, wordt er gemeld en 

op tijd (tijdsfactor), zijn procedures en regels bij leerlingen duidelijk, welke rol kan de mentor en de 

administratie en de docent vervullen,  werken rode waarschuwingsbrieven aan leerling factoren, 

dalende aanwezigheid die dat eventueel leidt voortijdige schooluitval, knelpunten 

docenten/mentoraat/verwijzing, school- en verzuimbeleid, de regels en procedures en 

organisatorische processen. 

 

In totaal zijn er 2 docenten annex mentoren vmbo 3 en 2 mentoren vmbo 4 geïnterviewd, 7 

mentoren havo en 3 mentoren vwo. 



De docenten annex mentoren van de verschillende schoolsoorten zijn individueel geïnterviewd door 

middel een semi gestructureerd concept. De interviewleidraad bestaat uit verzuimbeleid waaronder 

registratie, signalering en acties, schoolbeleid, bekendheid met de regels, mentoraat, aantal 

mentorgesprekken, knelpunten in het mentoraat, de redenen van afwezigheid, de rol van de 

administratie, het versturen van brieven bij afwezigheid, de rol van de docent/mentor bij 

afwezigheid van leerlingen, mogelijke redenen van verzuim zijn (de lessen, de didactiek, de docent 

als persoon (contact en enthousiasme), regels en procedures die gelden, sancties (18+ probleem ), 

mogelijke reden van geen of te laat een gesprek houden, mogelijke rol in deze kwestie te kunnen 

spelen, het zorgcircuit, scholing van docenten, taakverdeling en organisatie, facilitering van 

docenten/mentoren en hulp aan leerlingen en ouderbetrokkenheid. 

De leerplichtambtenaar en de verzuimmedewerker 18+ zijn geïnterviewd door middel van een 

schriftelijk diepte interviews, indien noodzakelijk aangevuld met gegevens vanuit de alledaagse 

praktijksituatie.  

Vier medewerkers van de administratie en de rector zijn mondeling in een diepte interview 

ondervraagd naar hun mening en bevindingen wat betreft de dalende aanwezigheid van de 

leerlingen. Tenslotte is na afronding van alle interviews ook de wetgever, de commissie van examens, 

gevraagd om de wettelijke contouren. 

Bij deze groepsinterviews en de individuele diepte interviews is er rekening gehouden met het feit 

dat er vertrouwen in de groep moest zijn zodat elke deelnemer iets durft in te brengen. Ter 

voorbereiding op het interview heeft elke gespreksdeelnemer de gesloten vragenlijst en een korte 

open vragenlijst laten invullen gericht op de thema’s die in het gesprek aan de orde zullen komen. Zo 

kreeg elke gespreksdeelnemer eerst zelf de kans om over de onderwerpen in het interview na te 

denken. De docenten annex mentoren, de administratie en de rector zijn weliswaar unobtrusive 

geïnterviewd zodat er geen sprake was van een methodisch opgelegde structuur, echter, wel aan de 

hand van een interviewleidraad. 

3.4 Data analyse 

Dit onderzoek is voor een deel kwalitatief van aard. Het is dan ook belangrijk om bij de data analyse 

aandacht te besteden aan de betrouwbaarheid zodat voor anderen inzichtelijk zal zijn waar de 

conclusies op gebaseerd zijn.  

De respondenten vormen een representatieve vertegenwoordiging van de onderzoekspopulatie 

doordat willekeurig een selectie wordt ondervraagd van de doelgroep leerlingen. Leerlingen met een 

dusdanige afwezigheid dat ze op school niet gevraagd konden worden, werden tijdens de 

verzuimgesprekken gesproken. Zodoende wordt voldaan aan de homogeniteitsanalyse (Baarda, 



Goede, & Teunissen, 2009). De doelgroep docenten annex mentoren zijn willekeurig bepaald en de 

andere externe betrokkenen zijn geraadpleegd als representanten voor hun functie. 

 

Bij de analyse is de probleemstelling en de doelstelling steeds het uitgangspunt. Voor de data analyse 

is goed gekeken naar de triangle: wat, waarom en het perspectief met als doel structuur of patronen 

aan te brengen in de vorm van een iteratief proces. Gekeken is naar de frequentie, hoe vaak labels 

voor kwamen en of hier synoniemen voor waren (Baarda, Goede, & Teunissen, 2009).  

 

Betrouwbaarheid en validiteit 

Om de betrouwbaarheid en validiteit van dit onderzoek te vergroten is er gebruik gemaakt van 

verschillende dataverzamelingsmethoden en vindt het onderzoek vanuit verschillende methodische 

invalshoeken plaats om de gegevens te verzamelen. De triangulatie aanpak bestaat derhalve uit 

verschillende methoden en invalshoeken. Zodoende wordt ook gestreefd naar een grotere interne 

geldigheid, betrouwbaarheid . 

 

Om de validiteit te waarborgen is er een logboek bijgehouden, is er regelmatig contact met interne 

en externe collega’s  geweest en worden er meerdere databronnen gebruikt. Het logboek geeft een 

chronologisch verslag van activiteiten betreffende het onderzoek en op de dalende aanwezigheid. 

Het is niet bedoeld om als bijlage opgenomen te worden in het verslag. Het heeft twee functies. 

Enerzijds geeft het de mogelijkheid om opmerkingen te herleiden naar de bron. Anderzijds geeft het 

de mogelijkheid om bepaalde aspecten in herinnering te brengen zodat die opgenomen kunnen 

worden in de vragenlijst of het verslag. Gezien het feit dat het management onlangs heeft 

aangegeven tijdens de vavo studiedag dat presentie het speerpunt is voor het komend schooljaar en 

er sinds de start van dit onderzoek reeds vele maatregelen zijn aangekondigd, lijkt zowel dit 

onderzoek als het dagboek additionele waarde te hebben. 

Dit onderzoek beoogt deels een Kwalitatieve depth studie te zijn door het hanteren van de 

kwalitatieve analyse vanuit de praktijk ingezet naast de vragenlijsten , met als doel aanvullende en 

diepgaande resultaten boven water te halen (Baarda, Goede, & Teunissen, 2009). 

 

Generaliseerbaarheid 

De resultaten van dit onderzoek kunnen van belang zijn voor het interne rendement en het externe 

rendement van het vavo. Daarnaast levert het vavo een belangrijke bijdrage in het bredere geheel 

van de aanpak voor risicoleerlingen. Risicoleerlingen met een gestapelde problematiek, die in het 

reguliere voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs (tijdelijk) geen passende vormen van onderwijs 

en begeleiding kunnen krijgen, kunnen geplaatst worden op het vavo.  



Daarnaast zou het onderzoek niet alleen van belang kunnen zijn voor de interne geldigheid van het 

vavo, maar ook voor het mbo van ROC Leiden. Er is na gesprekken gebleken dat het mbo relatief vaak 

te maken heeft met een afnemende aanwezigheid. Mede in verband met deze externe geldigheid is 

het kwantitatieve gedeelte van het onderzoek versterkend. 

 

Tevens beoogt dit onderzoek adviezen c.q. aanbevelingen te genereren voor vervolgonderzoek en 

voor een interventie in de praktijk op het vavo om het probleem van de dalende aanwezigheid op te 

lossen terugkijkend op de vraagstelling en vooruitkijkend naar een implementatie voor vernieuwing. 

Het onderzoek zal om die reden ook worden gecomplementeerd met een ontwerponderzoeksplan 

(Baarda, Goede, & Teunissen, 2009) waarin wordt aangegeven welke de sleutelfactoren en thema’s 

zijn op basis van de analyse theorie die belangrijk kunnen zijn en waar invloed op is uit te oefenen in 

verband met de zogenaamde praktische haalbaarheid. Dit ontwerp wordt door middel van een quasi 

experimenteel design opgezet (Baarda, Goede, & Teunissen, 2009). 

 

Afkortingen 

KRD = Kernregistratie systeem deelnemers 

RBL = Regionaal Bureau Leerplicht 

RMC = Regionaal Meld-en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaters 

SSC = Studenten service centrum ROC Leiden, thans OOD = onderwijsondersteunende diensten 

vavo = Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs 

 

4. Resultaten  

4.1 Kwantitatieve analyse vragenlijsten leerlingen 

De analyse van de gevonden data leidt tot het verwerpen of bevestigen van de gevonden hypothesen 

die gesteld zijn aan de hand van het conceptueel model. De deelvragen 1 en 2 zijn in het theoretisch 

kader behandeld, de deelvragen 3 en 4 kunnen met behulp van de data-analyse beantwoord worden. 

 In hoeverre zijn de factoren uit deelvraag 2 van invloed op een dalende van de leerlingen 

volgens de betrokkenen? 

 Leiden de lessen op het vavo tot meer motivatie om naar school te gaan ?  

De aanwezigheid wordt gemeten aan de hand van de beleving (selfconcept) van de leerlingen. 

Immers heeft van Liere (2011) aangegeven dat een dalende zelfbeleving op school leidt tot uitval. In 

tabel 4.1 is te zien dat de betrouwbaarheid van de gemeten schalen hoog is. 

 

 



 

 

 

Tabel 4.1 Betrouwbaarheidsanalyse van de zeven schalen 

    

    aantal   

   items oorspron- 

   waarbij kelijk 

  Cronbachs schaal aantal 

  alpha betrouwbaar items 

Selfconcept 0,78 5 9 

Algemeen 0,71 7 7 

Leerstof 0,73 10 10 

Leraar als didacticus 0,83 10 10 

Leraar als persoon 0,86 15 15 

Relatie met 

klasgenoten 

0,80 11 11 

Schoolorganisatie 0,71 9 9 

 

Alleen voor de schaal Selfconcept geldt dat een aantal items uit de schaal diende te worden 

verwijderd zodanig dat de schaal als betrouwbaar kon worden geacht. Het betreft vier (van de 

negen) vragen, te weten vraag 1, 4, 5 en 6. Bij de dan resterende vijf items, immers, is de Cronbachs 

alpha tenminste 0,7 (een gebruikelijk criterium). Daarnaast zijn de correlatiecoëfficiënten tussen de 

onderlinge items alle tenminste 0,3 (eveneens een veel voorkomend criterium) - dat heet, alleen de 

correlatie tussen vraag 7 en vraag 9 bedraagt minder dan 0,3 (te weten 0,22). De resulterende 

Cronbachs alpha voor Selfconcept is 0,78, waar deze bij de oorspronkelijke negen vragen van 

Selfconcept 0,64 was. Bij de overige zes schalen was de Cronbachs alpha reeds (v.w.b. het geheel van 

de oorspronkelijke vragen) minstens 0,7 en zodoende geldt hier dat geen enkele vraag uit de resp. 

schalen is verwijderd. Er is gekozen om items waarbij correlatiecoëfficiënt lager was dan 0,3, maar 

geen vragen - of beter: de antwoorden op geen van de betreffende vragen - zijn verwijderd omdat 

dan informatie verloren zou gaan terwijl de Cronbachs alpha toch voldoende hoog is).  

 



 

 

Hoe is de schoolbeleving van leerlingen op het vavo ? 

 

 

Figuur 4.2. Totaal zelfbeleving leerlingen Boerhaave College 

De zeven hierboven genoemde schalen proberen elk een aspect te meten van schoolbeleving. Welk 

aspecten blijken nu het meest bij te dragen aan een positieve schoolbeleving onder de 60 

geënquêteerde leerlingen? Volgens de gegeven antwoorden is dit het aspect van Selfconcept. Tabel 

4.3 laat zien dat het gemiddelde van de scores hier met 1,53 (zie figuur 2) het laagst was onder de 

zeven schalen, en de vragen en scores zijn zodanig opgesteld dat lage scores op de vragen 

corresponderen met positieve) meningen en hoge scores met negatieve meningen. Voor het aspect 

‘Relatie met klasgenoten’ zijn de scores het op-één-na meest positief onder de schalen 

Schoolbeleving (gemiddelde: 1,67).  

 De minst positieve scores worden behaald op het aspect Schoolorganisatie; de gemiddelde score 

onder de 60 leerlingen lag hier op niet minder dan 2,45. Ook relatief slecht scoort de schaal ‘Leraar 

als didacticus’ met een gemiddelde van 2,16. Overigens was de gemiddelde score op het aspect 

Leraar als persoon (1,90) iets positiever. 



De schalen Algemeen en Leerstof, tenslotte, gaven de leerlingen een in het algemeen middelmatige 

score. De gemiddelde scores waren hier 2,03 resp. 2,09. 

Tabel 4.3. Gemiddelde en standaarddeviatie voor de zeven subschalen Schoolbeleving 

  gemiddelde      

  gemiddelde

  

standaard- gem.  gem. gem. gem. gem. 

  totaal totaal VWO6 HAVO5 HAVO

4 

VMBO4 VMBO3 

Selfconcept 1,53 0,62 1,55 1,62 1,27 1,57 1,95 

Algemeen 2,03 0,51 2,26 2,04 1,92 2,05 2,01 

Leerstof 2,09 0,42 2,20 2,24 2,02 2,12 1,97 

Leraar als didacticus 2,16 0,51 2,27 2,09 2,07 2,37 2,20 

Leraar als persoon 1,90 0,48 1,95 1,68 1,76 2,09 2,24 

Relatie met 

klasgenoten 

1,67 0,45 1,59 1,65 1,59 1,68 1,93 

Schoolorganisatie 2,45 0,49 2,62 2,20 2,25 2,87 2,67 

Totaal 1,98 0,34 2,06 1,93 1,84 2,11 2,14 

 

Al met al is uit deze uitkomsten duidelijk dat een (relatief) negatieve schoolbeleving met name te 

wijten is aan argumenten die met de school te maken hebben, en niet zozeer aspecten betreffende 

de leerling zelf. 

Schoolbeleving vijf klassen 

Ongeacht de scores op de zeven genoemde subschalen kan ook in beschouwing worden genomen in 

welke klas(sen) de schoolbeleving over het geheel gezien het meest positief is, en in welke klas(sen) 

juist het minst positief. Het blijkt dat de leerlingen van de twee havo-klassen (met vrij grote afstand) 

het meest positief zijn ten aanzien van de algemene schoolbeleving. Bij havo 4 was het gemiddelde 

1,84, en bij havo 5 bedroeg dit 1,93. Daarentegen hebben de vmbo-leerlingen juist de minst positieve 

schoolbeleving: vmbo 3 scoort gemiddeld het minst positief m et 2,14 en vmbo 4 scoort met 2,11 ook 

relatief weinig positief. Ook bij leerlingen vwo 6, tenslotte, is de (positieve) schoolbeleving 

ondergemiddeld; de gemiddelde score is hier 2,06.  

Als wordt gekeken naar de onderliggende componenten van schoolbeleving, wordt duidelijk dat de 

positieve schoolbeleving van leerlingen havo 4 redelijk terug komt bij de componenten. Zo scoren zij 



het meest positief op ‘Selfconcept’ (het gemiddelde van 1,27 hier is zeer positief te noemen), 

‘Algemeen’ en ‘Docent als didacticus’. Daarnaast zijn de leerlingen havo 4, samen met die van vwo 6, 

het meest positief over de relatie met de klasgenoten. Het zijn echter de leerlingen havo 5 die het 

meest zijn te spreken over de docent als persoon naast ook het aspect van de schoolorganisatie. 

Opvallend is dat het de leerlingen vmbo 3 zijn die het meest positief zijn over de leerstof. 

Deze leerlingen vmbo 3 waren over het geheel bezien (immers) juist het minst positief over de 

schoolbeleving. Dit laatste komt dan echter weer wel terug bij de aspecten ‘Selfconcept’, ‘Docent als 

persoon’, ‘Relatie met klasgenoten’ waarover de vmbo 3-leerlingen ook het minst positief zijn 

vergeleken met de andere vier schoolklassen. Voor de aspecten ‘Docent als didacticus’ en 

‘Schoolorganisatie’ (met een zeer hoge score van 2,87) geldt dat leerlingen vmbo 4 hier het minst 

positief over oordeelden. Tenslotte waren het de havo 5-leerlingen die het minst te spreken waren 

over de leerstof, en de leerlingen vwo 6 die het minst positief waren t.a.v. het item ‘Algemeen’. 

Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de klas waarin de leerling zit, weinig (of niets) zegt 

over het feit of een meer of minder positieve schoolbeleving relatief eerder bij de school ligt of juist 

bij de leerling zelf.  

4.2 Kwalitatieve analyse diepte interviews 

Vijf klassen zijn geïnterviewd, waarbij de leerlingen hun mening gaven over de reden van afwezig zijn 

en de betrokkenheid bij de les. Volgens de vmbo 3 leerlingen verloopt de registratie van de 

aanwezigheid bij de leerlingen niet altijd tijdens de les en kan er een foutenkans ontstaan, is er geen 

reactie van de school bij afwezigheid. Vmbo leerlingen hebben het gevoel dat aanwezigheid er niet 

zo toe doet, hebben volgens hen weinig mentorgesprekjes hierover en zou zowel het RBL als het 

RMC sneller ingeschakeld dienen te worden. De lessen zouden leuker moeten zijn en er is geen 

studieruimte. De vmbo 4 leerlingen geven het volgende aan. Ook zij geven aan dat er geen 

regelmatige actie van de school is bij afwezigheid van de leerlingen. De regels en procedures zijn 

helder voor de leerlingen en de registratie verloopt verder goed. Het mentoruur wordt zeer 

gewaardeerd als moment voor steun en sturing en motivering. De motivatie vinden zij belangrijk en 

om die reden worden boeiender lessen met meer afwisseling en kortere lessen genoemd en reactie 

van de school bij afwezigheid om de aanwezigheid positief te kunnen beïnvloeden. Leerlingen 

merken wel verschil tussen de ene en de andere docent en de docent Aardrijkskunde was dit jaar een 

negatieve ervaring. De sancties bij niet komen dienen eveneens duidelijk te zijn naast de beloningen. 

De leerlingen zijn tevreden over het rooster. De havo 4 en 5 leerlingen geven aan dat de naam 

volwassenenonderwijs anders doet vermoeden, de meeste leerlingen zijn rond de achttien jaar. De 

80% regel geeft een vrijheid van 20%, waarbij zowel het verzuim- als het schoolbeleid op meerdere 



punten binnen het schooljaar is aangepast en de digitale informatievoorziening niet optimaal is naar 

de leerlingen en de ouders toe. Lessen door een actieve, niet chagrijnige docent waarin leerlingen 

actief werken worden op prijs gesteld, waarbij de docent orde kan houden. Bij een geringe 

afwezigheid wordt weleens gebeld, de aanpak is pas structureel en grondig als een leerling meer dan 

20% verzuim heeft. Ziek melden heeft geen meerwaarde voor de leerlingen. Sommige oorzaken van 

verzuim liggen bij de leerling zelf en daar heeft de school geen vat op. De vwo leerlingen vinden de 

aanwezigheid hun eigen verantwoordelijkheid. Zij vinden motiverende en interessante lessen 

belangrijk. Tevens dichten zij de mentor  een rol toe, wanneer deze contact zoekt bij aan- en 

afwezigheid. Ziek melden wordt meestal niet gedaan, dat heeft voor hen geen meerwaarde. 

4.3 Conclusies van het onderzoek  

Zowel de kwantitatieve analyse als de kwalitatieve analyse vertonen zeer veel overeenkomsten met 

een eerder onderzoek naar schoolverzuim (Liere, 2011) waarbij de persoonlijke, omgevingsfactoren 

en school factoren van invloed zijn op de dalende aanwezigheid, namelijk: 

“Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een doelgericht en systematisch verzuimbeleid op school 

uit de volgende aspecten bestaat: duidelijke regelgeving, die bekend is bij zowel docent, als leerling 

en zijn/haar ouders; schoolbeleid gericht op leerprestaties, leerlingengedrag en sociale vaardigheden 

van leerlingen, dat gezamenlijk wordt ondersteund door zowel leerlingen en docenten in de schoolse 

setting alsmede door de ouders in de thuissituatie van de leerling; pedagogisch consistent uitvoeren 

van regels en sancties met betrekking tot leerling verzuim, administratie van de verzuimfrequentie(s) 

van leerlingen, bespreking van de frequenties in teams (lerende schoolteams) en ouders, 

pedagogische gespreksvaardigheden om leerlingen te begeleiden en bespreking in zorgteams; 

betrokkenheid vergroten van leerlingen met de school door een combinatie van a) identificeren van 

de risico leerling, b) verandering van de leeromgeving (persoonlijk), curriculum 

(betekenisvol leren) en schoolcultuur, c) de leerling te voorzien van de benodigde 

vaardigheden om te kunnen slagen in school en het arbeidsleven “(Liere, 2011). 

 

Er bestaat een discrepantie tussen de beleving van leerlingen op de afwezigheid en dat van de 

school. “Scholen stapelen straf op straf en merken dat hun handhavingsbeleid weinig tot geen effect 

heeft. Pas in tweede instantie, als het verzuim frequenter of chronisch wordt (voorbij de 20%), zijn 

scholen geïnteresseerd in de onderliggende problemen van leerlingen en wordt schoolverzuim vanuit 

een holistisch en collaboratief perspectief benaderd. Het bestrijden van schoolverzuim zou meer 

gericht moeten zijn op het schoolklimaat en de interactie tussen leerlingen, ouders en school. 

Bovendien is de ondersteuning van (langdurig) zieke leerlingen afhankelijk van de individuele inzet 



van een mentor of zorgcoördinator en hebben weinig scholen duidelijke zorg- en 

begeleidingsplannen voor deze groep leerlingen. De verzuimaanpak van scholen is gericht op 

remediëring (individuele begeleiding van de spijbelende leerling) en minder op structurele preventie 

en verwerven van betrokkenheid van alle actoren (leerlingen, personeel, ouders). Met hun 

verzuimbeleid focussen scholen zich meer op de leerling (verscherpen van de controle en opvolging 

en individuele begeleiding) en minder op de klas, de docent (microniveau) en preventie van verzuim. 

De acties van de scholen, vooral die in de klassensituatie, zijn van doorslaggevend belang voor het 

bevorderen van de motivatie en betrokkenheid van de leerling op school. Vooral het eerste jaar op 

school is een kritische periode.  

Schoolverzuim wordt onvoldoende door de school onderkend en docenten onderschatten de 

problematiek en maken zich pas zorgen als een leerling langere periodes afwezig is” (Liere, 2011) 

 

De drie factoren uit het conceptueel model bevorderen dan wel verminderen inderdaad de 

aanwezigheid in de lessen op het Boerhaave College en tevens lijken ze elkaar ook te kunnen 

versterken. Hieronder tracht ik de factoren met de grootste intensiteit aan te geven. Uit de 

gesprekken met de verschillende actoren en het registratiesysteem blijkt dat de aanwezigheid 

behoorlijk goed wordt geregistreerd. In sommige gevallen wordt het weleens te laat geregistreerd of 

vergeten en dat verhoogt de foutenkans. Niet in alle gevallen wordt hetzelfde verstaan onder 

aanwezigheid en te laat aanwezig. Een enkele docent registreert een leerling afwezig als er geen 

huiswerk gemaakt is. Echter, in de praktijk blijkt uit de kwalitatieve analyse voor alle schoolsoorten 

dat er niet altijd consequent en tijdig acties ten aanzien van het verzuim door de verschillende 

docenten annex mentoren worden uitgevoerd. Elke interventie van de docent heeft een 

signaalfunctie naar de klas en verzuimgedrag is vaak een veruiterlijking van dieperliggende oorzaken 

(Lecoutere, 1998). Het gaat hier om alle acties vanaf het bellen naar aanleiding van het eerste 

verzuim tot het veelal te laat uitschrijven van voortijdig schoolverlaters.  Zwaar spijbelen is vooral 

een signaal dat leerlingen in de gevarenzone zijn beland (Braat, 2010).  Spijbelen is bij hen onderdeel 

van een afglijproces waarbij de motivatie, inzet van het huiswerk en betrokkenheid bij de school 

steeds verder afnemen (Braat, 2010). Opvallend is op het vavo, wat ook uit eerder onderzoek blijkt, 

dat voortijdige schoolverlaters in gesprekken aangeven dat het spijbelen lang onopgemerkt blijft en 

dat de school er weinig tegen doet. Het bevestigt spijbelaars in hun gevoel dat de school niet in hen 

is geïnteresseerd (Braat, 2010).  

Ten tweede blijkt uit de kwalitatieve analyse dat de interne organisatie van alle acties door de  

betreffende actoren en de organisatie en coördinatie daarvan, een intern zorgsysteem en een 

organogram ten aanzien van verzuim, verduidelijkt en gestructureerd dient te worden. “Wie doet 

wat op welk moment en is waar verantwoordelijk voor”, waaronder de organisatie van het 



mentoraat. Uit het kwalitatief onderzoek blijkt dat het mentoraat weinig structuur kent, eveneens de 

aanwezigheid van leerlingen. Tevens dient de verslaglegging verbeterd te worden. 

Als derde denken zowel docenten als leerlingen dat ze op het volwassenen onderwijs zitten, waarbij 

er een onduidelijk beleid heerst ten aanzien van de aanwezigheid en de sancties.  Ziek melden wordt 

niet gezien als geoorloofd verzuim. Leerlingen zien zich als volwassenen en krijgen 20% 

vrijheidsmarge aangereikt en docenten onder zijn het doorgaans niet gewend om als mentor te 

fungeren of denken dat deze leerlingen dat minder nodig hebben. Regels en sancties worden niet 

consequent toegepast. Tot slot dienen de lessen van de examenklassen qua didactiek beter aan te 

sluiten bij de examenstof en dienen de voorexamenklassen meer aandacht te geven aan het actief en 

samen leren (Ebbens & Ettekoven, 2009; Slooter & Slooter, 2010 & Bijkerk & Heide, 2006) waarbij 

verschillende werkvormen gehanteerd worden. Hierbij wordt aangesloten bij de leerstijlen van 

leerlingen en de interactie die tussen leerlingen plaatsvindt. De betrokkenheid van de leerlingen kan 

vergroot worden. Dit brengt ons terug bij de eerder geformuleerde hypothesen. 

1. De persoonlijke, omgevings -, en schoolfactoren bevorderen of verminderen de positieve 

zelfbeleving van vavo leerlingen op het Boerhaave College. 

Bij de havo en vwo leerlingen is de score op zelfbeleving, algemeen en de docent als didacticus 

het hoogst. Zij zijn het meest positief over de relatie met andere leerlingen. Ook vinden de havo 

5 leerlingen de persoon van de docent en schoolorganisatie belangrijk en scoren daarentegen 

lager op de leerstof. Vmbo 3 en 4 leerlingen zijn het meest positief over de lesstof. Hun 

zelfbeleving is echter lager dan bij de andere leerjaren, zij hebben een minder hoge dunk van de 

docenten. Het is duidelijk te zien dat persoonlijke opvattingen, druk vanuit de omgeving, de 

kwaliteit van de docent en de schoolorganisatie invloed hebben op de schoolbeleving van 

leerlingen. Dit kan de aanwezigheid van leerlingen beïnvloeden, met name wanneer de 

schoolregels en de verwachting van de leerlingen niet matchen.  

2. De persoonlijke, omgevings-, en schoolfactoren versterken elkaar bij het bevorderen of 

verminderen van de positieve zelfbeleving van vavo leerlingen op het Boerhaave College. 

Dit gegeven is moeilijker als harde data uit de resultaten te halen. Echter komt wel uit de diepte 

interviews naar voren dat ergernissen rondom registratie en beleid, het niet of laat reageren op 

afwezigheid door de school, de verwachting van leerlingen met betrekking tot 

volwassenenonderwijs en de kwaliteit van de docent invloed hebben op hun schoolbeleving. Het 

is aannemelijk dat een opeenstapeling van ergernissen bij leerlingen kan leiden tot uitval in de 

les. 

 



5. Discussie en Conclusie 

5.1 Kritische reflectie op het onderzoek 

Qua methodologie is het onderzoek in het kader van triangulatie en de toegankelijkheid van de 

diverse bronnen voorspoedig verlopen en heeft veel additionele waarde voor het onderzoek. 

Intensief participeren en veldonderzoek door middel van participerende observatie en het houden 

van half gestructureerde interviews in een normaliserende veldsituatie is op een gedegen en 

verantwoorde wijze tot stand gekomen. Qua tijdstip om de leerlingen allemaal nog te kunnen 

interviewen en enquêteren was het wel tegen grenzen aanlopen voor en tijdens de hectiek van de 

examens en de afsluiting van de eigen havo 4 leerlingen. 

Semi-gestructureerde diepte interviews en vragenlijsten zijn bij dezelfde leerlingen afgenomen en op 

een zorgvuldige manier verzameld, dit heeft het onderzoek meer basis en structuur gegeven. De 

gegevens zijn nauwgezet geanalyseerd en dit heeft vervolgens de interne geldigheid vergroot. 

De contacten met een breed spectrum van personen bevestigen mij telkenmale dat het onderzoek 

pragmatisch moest zijn. Het werd voltooid met de kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de data 

en dit op een geordende en logische wijze op papier te zetten. 

Wat betreft de uitkomsten van het onderzoek is opmerkelijk dat veel pijlen richting de school wijzen 

in plaats van naar de leerlingen die verzuimen. Daarnaast blijkt dat een sterk dalende aanwezigheid 

kan leiden tot voortijdige schooluitval. Mede om die reden zijn de uitkomsten van het onderzoek van 

extra waarde. Zelf zou een deel van de VSV wellicht voorkomen kunnen worden, door meer aandacht 

te besteden aan de dalende aanwezigheid, aldus de RMC verzuimmedewerker. Het in beeld krijgen 

van de groep waar nu geen vat op is en de andere groep controleren lijkt na dit onderzoek een nobel 

streven.  

Zeer interessant is het feit dat het onderzoeksonderwerp aan het begin van het schooljaar niet zo 

werd onderkend door het vavo en thans tot speerpunt van beleid 2012-2013 is uitgeroepen. Dit 

heeft wel voor vertroebeling gezorgd van eventuele interventies, daar het gehele beleid inmiddels is 

gewijzigd en ook werkwijzen gedurende het jaar zijn aangepast. Het vavo heeft mede ten gevolge 

van dit onderzoek zelf veel acties ondernomen t.a.v. het aanwezigheidsbeleid en in dit kader lijkt dit 

onderzoek meer dan succesvol. De werkelijkheid heeft het onderzoeksproces ingehaald. Opvallend 

was dat de communicatie veelal indirect verliep en er vrijwel nooit directe en inhoudelijke vragen zijn 

gesteld met betrekking tot het onderzoek en de bevindingen. Zowel docenten als leerlingen als 

andere ondervraagden reageerden zeer positief, open en eerlijk op de onderzoeksvragen.  



Wat betreft de betrouwbaarheid van de havo 5 doelgroep met gezegd worden dat de steekproef 

relatief klein was i.v.m. de bereikbaarheid van de leerlingen na de examens. 

5.2 Kritische reflectie op de opbrengst van het onderzoek 

Aanwezigheid van leerlingen dient op meerdere niveaus bekeken te worden. Gezien het feit dat het 

beleid inmiddels sterk is aangepast, werkt dit vertroebelend voor de concrete resultaten van een 

toekomstige interventie. Echter, het onderzoeksonderwerp is meer dan serieus genomen op het 

vavo en het beleid is inmiddels rigoureus aangepast. In de praktijk blijkt het voor anderen zeer 

prikkelend om ook met dit onderwerp aan de slag te gaan. Enerzijds zeer bemoedigend en accuraat, 

anderzijds kan dit ook nadelen hebben. Het gehele proces van onderzoek heeft dit onderwerp meer 

dan op de kaart gezet. De interne organisatie is aan het veranderen. 

Dit onderzoek tracht geen heksenjacht te ontketenen want dat leidt louter tot een nog groter 

stigmatiseren van jongeren die het vaak al moeilijk hebben (Lecoutere, 1998) maar tracht voor 20% 

verbetering te zorgen van de 80% die goed verloopt op het Boerhaave college. De verbetering richt 

zich op drie verschillende fasen. Allereerst op de inputfase waarbij zorgleerlingen beter in beeld 

dienen te worden gebracht zodat die informatie bij de mentor terecht komt en zo de zorgbehoefte 

duidelijker wordt. Deels dient die informatie van de uitbestedende VO school te komen. Ten tweede 

het proces, de throughputfase. In die fase dienen er eerder consequente interventies plaats te 

vinden en afwezigheidssignalen dienen eerder en collectief  te worden opgepakt, dient het school- 

en verzuimbeleid helder en consequent te zijn en dient de structuur van het intern en extern 

doorverwijzen eenduidig en helder te zijn (wie doet wat op welk moment en is waar 

verantwoordelijk voor). Ten derde de outputfase: leerlingen staan soms te lang ingeschreven en die 

kunnen dan beter uitgeschreven worden zodat ze eerder op de lijst van voortijdig schoolverlaters 

komen. Eerdere interventies kunnen wellicht een deel van het voortijdig schooluitval beperken. Het 

grootste resultaat van het onderzoek is grip krijgen op 20% van de leerlingen waarbij het niet zo goed 

gaat en de dalende curve van afwezigheid leidt tot problemen die zich lijken te versterken n.a.v. de 

diverse gesprekken. Daarnaast blijkt uit de gesprekken met de leerlingen dat ook 18+ leerlingen 

waarbij het goed gaat qua cijfers behoefte hebben aan motivering en stimulering van een mentor 

(Jolles, 2011). 

Persoonlijk heb ik veel van de materie en het fenomeen onderzoek geleerd, ‘een vak apart’. De 

volgende keer zou ik in plaats van extreem breed en vanuit een empirisch uitgangspunt, smal starten 

en meer vanuit een theoretisch uitgangspunt.  



De conclusies kunnen het theoretisch kader op het punt van ouderbetrokkenheid wellicht 

nuanceren, gezien het feit dat ouderbetrokkenheid soms ook de oorzaak kan zijn van het feit dat een 

leerling is gezakt (ouders stellen te hoge eisen aan hun kind). 

De huidige door het vavo ingeslagen weg om de aanwezigheid als speerpunt te betitelen zou opgevat 

kunnen worden als een heksenjacht en dat zou louter kunnen leiden tot een nog groter stigmatiseren 

van jongeren die het al vaak moeilijk hebben (Lecoutere, 1998). Daarnaast hoeft spijbelen niet per se 

een probleem te zijn. De leerling zelf ziet het niet als probleem, maar veeleer als een oplossing en 

kan het opgevat worden als een teken van normale persoonlijkheidsontwikkeling (Lecoutere, 1998). 

Echter dit onderzoek tracht een oplossing te bieden voor de dalende aanwezigheid van voor 

ongeveer 20% van de leerlingen waarbij het mis gaat, die ongrijpbaar lijken en waarvan sommige 

zelfs voortijdig uitvallen en waarvan bleek dat velen nooit een mentorgesprek hebben gehad. Voor 

de leerlingen die slagen en een dalende aanwezigheid vertonen is er niet echt sprake van een 

probleem, noch van een signaal waarvan de oorzaken worden geanalyseerd om tot een 

onderwijskundig verantwoord beleid te kunnen komen. Vanuit het oogpunt van de jongere is het 

belangrijk dat de school, op een niet repressieve wijze, reageert op de afwezigheid van leerlingen. 

Niet reageren houdt de boodschap in ‘wij tellen toch niet mee’; bestraffend optreden houdt het 

risico in dat de reeds zwakke band die deze jongeren hebben met de school, volledig wordt 

verbroken (Lecoutere, 1998).  

Daarnaast is de huidige ingeslagen wet formeel in strijd met de wet op de voortgezet examens 

omdat in het eindexamen geen pedagogische sancties opgelegd mogen worden. In de wetgeving 

omtrent de VO-examens is vrij nadrukkelijk geprobeerd de pedagogische rol van de school te 

scheiden van de exameneisen. 

Ten derde houdt straffen het verlagen van motivatie in en belonen een verhoging (Poiesz, 1999). 

Belonen is in vergelijking met straffen niet alleen positieve beïnvloedingspoging, maar bovendien een 

instrument dat gepaard gaat met aanvullende positieve bijwerkingen. Deze komen tot uiting in een 

positieve invloed op de verstandhouding tussen de betrokken partijen (Poiesz, 1999). Straf 

daarentegen, heeft niet alleen een negatieve invloed op de motivatie, maar heeft ook als negatieve 

bijwerking dat de relatie tussen de partijen kan worden verstoord. Een financiële straf bijvoorbeeld, 

heeft niet alleen een motivatie-effect maar ook een effect op de financiële capaciteit. Dit kan tot een 

reactantie-effect leiden, waarmee de motivatie zich in een verkeerde richting kanaliseert: tegen de 

bestraffende partij in plaats van tegen het eigen gedrag. Hier staat tegenover dat van straf 

waarschijnlijk een duidelijker signaalwerking uitgaat dan van beloning, omdat mensen wat gevoeliger 

zijn voor verlies dan voor winst (Poiesz, 1999). Beloning en straf kunnen via een wijziging van het 



Triade-profiel, resulteren in primaire en secundaire balanseffecten en mogelijk zelfs in een 

spiraaleffect. Een straf die alleen maar bedoeld is om ongewenste aspecten van een gewenst gedrag 

te beteugelen, kan bijvoorbeeld ‘doorschieten’ en resulteren in het compleet stoppen van dat gedrag 

(Poiesz, 1999). Een complicatie bij het bestraffen van ongewenst gedrag is dat de daders een 

bijzondere voorkeur voor anonimiteit vertonen (Poiesz, 1999). In de dagelijkse praktijk op het vavo 

zie je dat leerlingen met veel verzuim vaak onbereikbaar zijn en zicht inderdaad trachten te 

verstoppen. Te nadrukkelijk grenzen stellen werkt niet omdat de jeugdige gewoonlijk prima in staat is 

om routes te vinden om ‘het toch te doen’. Grenzen stellen kan zijn als het neerzetten van een hek 

waar de adolescent uiteindelijk toch overheen zal klimmen. Voor veel jongeren is een hek of een 

bordje ‘afblijven’ een bijzonder interessante uitdaging: het hoort bij de biopsychologie van de 

ontwikkeling om te proberen om die uitdaging aan te gaan ( (Jolles, 2011). 

5.3 Conclusie 

Aan de hand van de gevonden resultaten uit dit rapport, is op te maken dat persoonlijke-, 

omgevings- en schoolfactoren van invloed kunnen zijn op de aan- of afwezigheid van leerlingen op 

het Boerhaave College. 

In hoeverre zijn persoonlijke-, omgevings- en schoolfactoren van invloed op een dalende trend in de 

aanwezigheid van de vavo leerlingen op het Boerhaave College te zien en hoe kan het Boerhaave 

College de aanwezigheid van de leerlingen in de lessen vergroten? 

Uit het literatuuronderzoek, de kwantitatieve – en kwalitatieve analyse blijkt dat er (in)direct een 

invloed is op te maken uit de drie factoren en het beeld dat de leerlingen van zichzelf en de school 

hebben. Dit heeft volgens van Liere (2011) invloed op de aanwezigheid van de leerlingen. De grootte 

van invloed vanuit elke factor is lastiger te meten geweest.  

Samenvattend zijn het niet sec de leerlingen of de docenten die de grootste invloed hebben op de 

aanwezigheid. Het draait om de interactie en communicatie tussen de verschillende actoren. Naast 

een reeks van defensieve maatregelen dient ook gewerkt te worden aan een offensieve strategie 

waarbij aan schoolklimaat en schoolsysteem en aan onderlinge verhoudingen tussen de betrokkenen 

wordt gewerkt (Lecoutere, 1998). Immers een leerling die de school voldoende interessant vindt zal 

veel minder gemakkelijk in verleiding komen om tijdens schooluren afwezig te zijn (Lecoutere, 1998). 

Docenten en mentoren dienen jongeren te prikkelen en soms op een subtiele manier of op een 

directe wijze te sturen. Ook jongeren vanaf hun achttiende kunnen het alleen nog niet helemaal 

redden, bevindingen over de ontwikkeling van het brein laten zien dat de rol van opvoeder en docent 

op deze leeftijd nog niet is uitgespeeld, de docent is soms ook een sturende coach die als taak heeft 

jongeren tot ver na hun twintigste levensjaar te inspireren, te steunen, te sturen en te motiveren en 



daarnaast ook feitelijke begeleiding geven aan het leren (Jolles, 2011). Gezien de verzwaarde 

exameneisen vragen de leerlingen hier ook regelmatig om in de praktijk “we hoeven toch niet alles 

alleen te doen.” 

De rector geeft aan dat het vavo gespecialiseerd is in het examengerichte onderwijs, terwijl relatief 

veel leerlingen aangeven meer examengerichte lessen te wensen waarbij additionele aantekeningen 

en examentips worden gegeven. De rector geeft aan dat het mentoraat in het takenpakket hoort en 

binnen de jaartaak valt, relatief veel mentoren geven tijds- en werkdruk aan als bottle neck of dat ze 

het als parttime docent in eigen tijd doen. Sommige mentoren geven ook aan niet opgewassen te zijn 

tegen deze taak. Het beeld dat het vavo volwassenenonderwijs is en dat leerlingen zelf de 

aanwezigheid bepalen, mede ingegeven door de naam ‘vavo’ en de 80% aanwezigheidsregel wordt  

vrijwel unaniem gedragen. De factor leeftijd van de leerlingen de rol van de mentor lijkt bepalend. 

Leerlingen zijn voor de wet wellicht (bijna) 18, echter, qua identiteit, persoonlijkheid en gedrag veelal 

nog niet. Daarnaast is het effect van leerlingbegeleiding is het grootst als je als docent/mentor alert 

bent voor signalen van de leerlingen (Ponte & Van Veen, 1994). De docent/mentor dient het brein als 

onafhankelijke variabele te prikkelen (Jolles, 2011). Sommige docenten zijn in de veronderstelling dat 

leerlingen zichzelf voldoende kunnen sturen. Er dient rekening te worden gehouden met de regels 

die het examenreglement voor voortgezet examens aangeeft bij het koppelen van pedagogische 

maatregelen aan exameneisen. “Aanwezigheid is geen exameneis maar een onderwijseis. “ Dus 

maatregelen in het kader van aanwezigheid mogen niet het examen raken.” Nader onderzoek is 

geboden voor een sluitend toetsensysteem. Voor de voorexamenklassen kan het huidige beleid 

2012-2013 deels blijven gelden, echter, voor de examenklassen is dit niet conform de wet 

regelgeving examens voortgezet onderwijs. Het van school wegzenden van leerlingen is een 

complexe problematiek en meestal is een dergelijke beslissing voor de betrokken partijen een 

nederlaag (Lecoutere, 1998). 

Gezien bovenstaande problematiek is nader onderzoek naar het vergroten van de betrokkenheid van 

leerlingen van belang (Volman, 2011) (Smink & Reimer, 2005)(Bijkerk & Heide, 2006) (Epstein & 

Sheldon, 2002). Daarnaast kan onderzoek worden gedaan naar het effectief toepassen van het 

zogenaamde nieuwe leren (Oostdam, Peetsma, Derriks, & Gelderen, 2006).  

 

 

 



5.4 Aanbevelingen van het onderzoek n.a.v. de gevonden resultaten 

 

Additionele aanbevelingen voor de verschillende schoolsoorten 

Voor alle schoolsoorten geldt voor het bevorderen van de aanwezigheid dat er consequent en tijdig 

acties uitgevoerd dienen te worden vanaf het bellen bij het eerste verzuimsignaal, de berichten naar 

de ouders verzenden tot een met het tijdig uitschrijven van voortijdig schoolverlaters. Daarnaast 

dient voor alle schoolsoorten de interne organisatie en coördinatie verduidelijkt, gestructureerd en 

georganiseerd te worden waarbij taken, functies en verantwoordelijk- en bevoegdheden helder zijn. 

Aanbevolen wordt de bevoegdheden en verantwoordelijkheden per sectie te vergroten. Daarnaast 

dienen regels en procedures duidelijk en consequent te worden toegepast door alle actoren. 

VMBO-3 

Allereerst dienen de leerlingen het gevoel te krijgen dat ze niet meer zo gemakkelijk weg kunnen 

komen met het verzuim, waarbij het beleid helder dient te zijn. Leerlingen dienen periodiek 

mentorgesprekken te hebben waarbij ze gemotiveerd en gestimuleerd worden (Jolles, 2011) en die 

gegevens dienen te worden vastgelegd. Extra aandacht dient in de mentorlessen te worden besteed 

aan de relatie met de klasgenoten en het groepsdynamische proces van actief leren en samen leren 

(Ebbens & Ettekoven, 2009). Leerlingen blijken gevoelig voor beloningen. Op tijd signaleren en 

eventueel doorverwijzen bij een dalende aanwezigheid. 

VMBO-4 

Bij deze doelgroep wordt naast regelmatige en consequente acties vanuit de school bij verzuim 

aanbevolen de nadruk op mentoracties in de vorm van stimuleren en motiveren (Jolles, 2011). 

Specifiek dient er aandacht te zijn voor de inhoud van de lessen zodat die beter aansluiten op de 

examenstof. Leerlingen waarderen over het algemeen als ze aantekeningen krijgen die meerwaarde 

geven boven het gehanteerde lesboek. Op tijd signaleren en eventueel doorverwijzen bij een 

dalende aanwezigheid. 

HAVO-4 

Naast meer regelmatige en consequente acties zoals bellen en ouders mailen bij het eerste verzuim, 

een duidelijk en helder en consequent verzuimbeleid en schoolbeleid, waarbij regels gedurende een 

geheel schooljaar hetzelfde blijven, lessen bieden waarbij leerlingen meer actief en samenwerken 

aan bijvoorbeeld opdrachten en presentaties (Ebbens & Ettekoven, 2009). Daarnaast activeren en 

actualiseren van de intranetsite zodat alle gegevens er up to date op staan: programma toetsing en 



afsluiting, studiewijzers per vak, de cijfers, het verzuim (ook voor thuis ter inzage), ziekte docent et 

cetera. Voortijdig schoolverlaters eerder uitschrijven. Leerlingen meer zeggenschap geven via de 

studentenraad.  

HAVO-5 

Naast meer regelmatige en consequente acties zoals bellen en ouders mailen bij het eerste verzuim, 

een duidelijk en helder en consequent verzuimbeleid en schoolbeleid, waarbij regels gedurende een 

geheel schooljaar hetzelfde blijven, lessen bieden waarbij de leerstof beter aansluit bij de 

eindexameneisen en opgaven. Periodiek mentorgesprekken houden met leerlingen, een 

kennismakingsgesprek, voortgangsgesprekken na elke toetsperiode en een exitgesprek als minimale 

eisen. Additionele aantekeningen in verrijkende lessen en voorbeelden die leerlingen aanspreken en 

die nut afwerpen voor de examenstof worden als zeer positief ervaren. Consequente acties bij 

verzuim hanteren en de intranetsite up to date houden en voorzien van relevante informatie. De 

docent heeft een veel belangrijker rol dan alleen de wat passieve begeleidende rol, docenten dienen 

te sturen, te steunen, te inspireren en te motiveren en feitelijk begeleiding te geven aan het leren 

(Jolles, 2011). 

VWO-6 

Voor Vwo leerlingen wordt naast consequente acties bij verzuim extra aandacht te besteden aan 

motiverende, activerende lessen die aansluiten bij de examenstof en een duidelijk beleid t.a.v. 

aanwezigheid, waarbij mentoren regelmatig contact hebben met de leerlingen en die gegevens 

vastleggen. 

Interactie en interne organisatie 

Het consequent en tijdig uitvoeren van acties t.a.v. de aanwezigheid van leerlingen vanaf het eerste 

moment van verzuim, zoals het bellen van de leerlingen en het mailen naar de ouders en het 

periodiek voeren van gesprekken n.a.v. de afwezigheid en de cijfers en die periodiek intern 

bespreken is van groot belang. Er dient vervolgens een intern zorgsysteem te bestaan dat voor een 

ieder helder en duidelijk is en waar sprake is van regelmatig overleg en coördinatie. Duidelijk dient te 

zijn wie wat doet op welk moment en waar verantwoordelijk voor is. 

Ook in de lessen dient er aandacht besteed te worden aan de interactie tussen de docenten (actieve, 

motiverende lessen en zinvolle lesstof toegesneden op de examenstof). De interactie tussen de 

leerlingen en de mentoren dient geactiveerd te worden en meer structuur te krijgen. 

 



Het Registratievraagstuk 

De dalende aanwezigheid kent verschillende niveaus. Het eerste niveau is het registratievraagstuk. 

Docenten die als eerste de afwezigheid zien en vastleggen en de mentor die vervolgens via digitale 

signalen vanuit de database KRD actie dient te ondernemen en die informatie weer te registreren. 

Aandacht voor de gebruikersvriendelijkheid van de signalen van verzuim uit KRD. Tijdens de 

inputfase dient de benodigde zorgbegeleiding duidelijk in beeld te worden gebracht, dient de 

betreffende zorgbegeleider direct gekoppeld te worden.  Gedurende de throughputfase dienen 

begeleidingsprocessen te worden vastgelegd door de verschillende actoren. In de outputfase dienen 

leerlingen voortijdig schoolverlaters eerder te worden uitgeschreven. Er dient een overzicht te zijn 

van 18+ leerlingen waarvan de persoonlijke factoren een rol spelen bij de aanwezigheid en er dient 

overzicht te zijn bij van leerlingen die veel verzuimen. 

Preventief: interactie en informatieprobleem 

Doorgaans vinden de mentoren/docenten dat nabellen van afwezige leerlingen zou moeten doen, 

maar dat een derde functionaris dit mede i.v.m. de tijd en tijdsdruk zou moeten doen. Op tijd 

nabellen wordt door vrijwel alle actoren als noodzakelijk betiteld. De informatie vanuit KRD 

(signalen) zouden wel gebruiksvriendelijker moeten zijn, aldus de meeste docenten/mentoren. 

Docenten dienen periodiek in KRD te worden geschoold. 

Het inzetten van een stagiaire maatschappelijke dienstverlening van het ROC lijkt zeer nuttig om de 

afwezige leerlingen de eerste weken van het schooljaar sowieso elk lesuur te bellen en te benaderen 

en emails naar ouders te verzenden en de mentoren in kennis te stellen per email. Vervolgacties 

kunnen ingezet worden. Alles wordt vastgelegd in KRD. Er dienen duidelijke regels en procedures te 

komen wat de stagiaire kan doen in plaats van een dure docent die tijds- en werkdruk ondervindt. De 

stagiaire kan de ouders erbij betrekken en tevens de intranetsite up to date houden met informatie. 

De stagiaire kan de mentor, de docent of een andere betrokkene per email uitnodigen om een 

gesprek met de leerling aan te gaan. Er dient een procedure te komen wie wat doet en op welk 

moment en welke actor waar verantwoordelijk voor is. De preventieve begeleiding dient meer 

structuur te krijgen. De eerstelijns begeleiding heeft die structuur ook nodig.  

Ook voor andere betrokkenen zoals de docenten, de ouders, het zorgverleningscircuit is het 

belangrijk dat preventief wordt gewerkt aan het spijbelen (Lecoutere, 1998). Preventief werken is 

geen taak voor de school alleen (Lecoutere, 1998). 



De betrokkenheid van leerlingen kan worden vergoot via ‘buddy groups’. Leeftijdgenoten onder 

elkaar. Momenteel heeft de studentenraad meer de status van window dressing. Belangrijk bij 

dergelijke initiatieven is dat ze ingebouwd worden in de schoolorganisatie door uren vrij te maken, 

door ondersteuning te bieden e.d. (Lecoutere, 1998). 

Curatief, doorverwijzen en het interne zorgsysteem 

Aandacht voor het feit hoe de signalen van 18+ verzuim structureel bij de decaan die de DUO 

meldingen verzorgt en de tweede lijns hulpverlening (counselor, zorg coördinator) komt nadat de 

mogelijkheden van de eerste lijns volledig zijn benut, alsmede feedback en doorverwijzingen naar het 

OOD van het ROC. Duidelijkheid over het feit wie wat doet en op welk moment is geboden voor de 

diverse actoren die te maken hebben met de aanwezigheid van de leerlingen. 

Wat betreft het doorverwijzen dient de interne en externe communicatie gestroomlijnd te worden 

zodat leerlingen met veel verzuim eerder en structureel boven water komen. Duidelijk moet worden 

wie wat doet en waar verantwoordelijk voor is, zoals het inschakelen van de OOD met hulpvragen 

betreffende de derdelijns hulpverlening. 

Indien mentoren (eerste lijns hulp) leerlingen met gestapelde problematiek tegenkomen dient 

duidelijk te zijn wie nog wat blijft doen na doorverwijzing en ook naar wie doorverwezen dient te 

worden. Wie er dan vervolgens verantwoordelijk is voor die leerling blijkt veelal onduidelijk. 

Tweedelijns zorg beter in stelling brengen: een counselor voor het Vmbo benoemen en meer 

doorverwijzen naar de onderwijs ondersteunende diensten van het ROC Leiden (OOD). De 

doorstroom van counselor en de zorg coördinator naar de OOD  van het ROC en de derdelijns 

hulpverlening bevorderen. 

Effectieve school 

Het streven naar een effectieve school (Scheerens, 1989) met een actief en goed gestructureerd 

mentoraat t.a.v. de aanwezigheid en een frequente evaluatie van de vorderingen van de leerlingen 

zodat de leerlingen zich gewaardeerd voelen door alle docenten, daar meer zelfvertrouwen van 

krijgen en hun motivatie om naar school te gaan kan toenemen, duidelijke regels hanteren, 

innovaties in de vorm van het trainen van docenten in het mentoraat, in effectieve 

instructiemethoden zodat de instructie en leeromgeving beter aansluiten bij de leefwereld van de 

leerlingen, in het gebruik van blackbord en het didactisch coachen. Het samenstellen van een 

sluitend toetsen systeem conform het examenreglement en een straf- en beloningssysteem voor 

normen en verwachtingen voor gewenst gedrag. 



Verbetering zal met name naast het signaleren en registreren van de zorgbehoefte tijdens de intake 

waarbij binnen de ‘massaproductie’ maatwerkoplossingen duidelijk in kaart moeten worden 

gebracht (de inputfase) bestaan uit de verbetering van de throughput fase(Somers, 2008). 

Hardnekkige verzuimers eerder signaleren en voortdurend monitoren door 1 dezelfde persoon en 

indien het voortijdige schooluitval betreft eerder contact met de uitbestedende school zoeken en in 

overleg met de leerplicht ambtenaar of verzuimmedewerker 18+ een oplossing zoeken en eventueel 

ook daadwerkelijk eerder uitschrijven van Web leerlingen die gedurende 4 weken niet op school zijn 

geweest. 

Optimaliseren schoolklimaat door te zorgen voor een fysieke ruimte voor leerlingen om zichzelf te 

zijn (ook bij tussenuren en lesuitval), een betrokken leerlingenraad, afwisseling in werkvormen, 

schoolprestaties worden belangrijk geacht en zichtbaar beloond en positief gewaardeerd in een sfeer 

van samenhorigheid, een goede communicatie tussen leerlingen-ouders-docenten-directie, een 

democratisch maar stimulerend en duidelijk leiderschap, teamgeest bij de docenten (Lecoutere, 

1998). 

Wat betreft het hanteren van de 80% regel blijkt dat de vavo leerlingen zich als calculerende burger 

gaan opstellen en zich bij ziekte ook in slechts 20% van de gevallen ziek melden, immers ziek zijn valt 

ook in de 20%. Echter, ziek zijn behoort geoorloofd verzuim te zijn. Voor het komend schooljaar heeft 

het vavo de 80% regel opgeheven, de lat wordt hoger gelet. Er lijkt daarmee wel een discrepantie te 

ontstaan met de beloning voor de aanwezigheid, want die wordt tegelijkertijd verlaagd van 2 naar 1 

her- inhaaltoets. Tevens dient de examencommissie goed de wetgeving betreffende de vo examens 

te bezien. 

Effectief kan het zijn de havo 4 mentor te laten meegaan met de leerlingen die bevorderd worden 

naar havo 5, dit levert tijdsbesparing en ‘inwerken’ van de nieuwe mentor op en vergroot de 

betrokkenheid aanzienlijk. 

Aandacht voor de mentorverdeling (iemand die dat wil en kan), vervolgens indien nodig scholen en 

minimaal 2 mentoren plaatsen op een groep, zodat problemen gedeeld kunnen worden binnen een 

periodiek overleg en daarnaast periodieke overlegmomenten met de docenten instellen. Verder zou 

nader gekeken kunnen worden naar de mentor competenties van de docenten, de uren toedeling en 

de taakverdeling.  

Mentorgespreken dienen frequenter plaats te vinden en dienen ook te gaan over de aan en 

afwezigheid om enerzijds die afwezigheid te voorkomen en anderzijds om naar aanleiding van die 

gesprekken de oorzaken te achterhalen en tijdig vast te leggen (betrouwbare, relevante, beknopte 



informatie). Er dient periodiek overleg te zijn per sectie, waarin de leerlingen die verzuimen worden 

besproken. Daarnaast dient die informatie voor meerdere begeleiders beschikbaar te zijn. Mentoren 

dienen te worden aangesteld op basis van dialoog en tevens dient de onderwijsbehoefte en te 

worden geïnventariseerd. Veelal bleek onduidelijk welke rollen een mentor zou kunnen vervullen. 

Wat betreft het betrekken van ouders dient consensus te komen. De mentoren zouden allereerst de 

rondleidingen met hun leerlingen op de introductiedag kunnen verzorgen en tevens een ouderavond 

per schoolsoort kunnen plannen en hun bereikbaarheid op de intranetsite aangeven. Een nog te 

overwegen optie is nog docenten verantwoordelijk maken voor de aanwezigheid van de leerlingen in 

hun eigen les. 

Toepassen regels en sancties 

Minderjarige leerlingen worden doorgaans op tijd aangesproken, ouders worden gebeld en/of 

gesproken en er wordt doorverwezen naar het RBL. Op het vmbo werden wel een paar afwijkende 

geluiden waargenomen van zowel docenten als leerlingen. Ook komt het regelmatig voor dat de 

doorverwijzer merkt dat ook minderjarige havo en Vwo leerlingen geen mentorgesprek hebben 

gehad en/of zijn aangesproken op dat verzuim totdat de verwijzer zelf het verzuim signaleert en de 

mentor daar weer op aanspreekt. Over het algemeen loopt de signalering en verwijzing via de DUO 

meldingen aldus de verschillende actoren van de minderjarige leerlingen. Aandachtspunt blijft de 

tijdsfactor: hoe eerder, hoe beter. Leerlingen vanaf het begin blijven bellen en gegevens n.a.v.  het 

bellen en de mentor/oudergesprekken vastleggen. 

De meerderjarige leerlingen hebben een ander sanctiebeleid. Er dient rekening te worden gehouden 

met de regels die het examenreglement voor voortgezet examens aangeeft. “Aanwezigheid is geen 

exameneis maar een onderwijseis. “ Dus maatregelen in het kader van aanwezigheid mogen niet het 

examen raken.” Er lijken mogelijkheden in een omdraaien – niet straffen voor afwezigheid maar 

belonen voor aanwezigheid en eventueel inleveren van huiswerkopdrachten etc. Bij 

voortgangstoetsen kan het vavo natuurlijk sowieso eigen beleid voeren en het extraneus inschrijven 

van leerlingen die te weinig komen zoals de rector gaat instellen  is misschien een mooie regel 

vergelijkbaar met de ultieme maatregel ‘’verwijderen’’.  Maar dan terug naar de (school)examens. 

Als je bij minder dan 80% aanwezigheid deelname aan de herkansing verbiedt, dan is dat een straf in 

het kader van het examen. En die vlieger gaat in ieder geval formeel niet op. Om te beginnen is de 

lijst van strafmogelijkheden in het examen beperkt: overmaken, een 1, of uitsluiting. Overmaken lijkt 

hier geen passende straf, een 1 misschien wat zwaar en uitsluiting ook. Maar lastiger: aanwezigheid 

tijdens de les is niet een onregelmatigheid van de kandidaat tijdens het examen. Tenzij de les een 



onderdeel wordt gemaakt van het examen, natuurlijk. Om het correct te doen is daarom flink wat 

creativiteit van de examencommissie nodig. 

18+ leerlingen vanaf het begin ook bellen en gegevens n.a.v. bellen en de mentor/oudergesprekken 

vastleggen en eerder verwijzen naar de RMC verzuimmedewerker 18+, indien het geen haalbare 

kaart blijkt eerder naar het OOD van het ROC verwijzen en naar het mbo en vervolgens ook 

uitschrijven. Interactie met de examencommissie die de uitschrijving verzorgt (in samenwerking met 

het hoofd inschrijving). 

Consequente toepassing van regels en sancties en duidelijkheid is fundamenteel naar jongeren toe. 

Schoolregels die duidelijk en redelijk zijn in de ogen van de leerling geven houvast (Lecoutere, 1998). 

Een zekere eenheid van aanpak onder de docenten voor de belangrijkste gedragsregels in de klas en 

een consequente hantering van die regels voorkomen dat leerlingen de regels als bedreigend ervaren 

en een afkeer voor de school ontwikkelen (Lecoutere, 1998). Sancties dienen in zinvolle relatie te 

staan tot de overtreding (Lecoutere, 1998). 

Groepsdynamica 

De interactie tussen de leerlingen en de docenten in de vorm van interactieve, inhoudelijk zinvolle en 

dynamische lessen die de leerlingen prikkelen, interactie tussen de mentor en de leerlingen bij 

afwezigheid, maar ook regulier om de leerlingen te steunen en te sturen en te prikkelen. Steeds meer 

wordt ook voor (jong) volwassenen begeleiding en sturing zinvol geacht (Fiddelaers-Jaspers & Zuylen, 

1999), (Jolles, 2011). De docent is ook een sturende coach, er dient rekening te worden gehouden 

met het feit dat leerlingen op hun achttiende weliswaar juridisch meerderjarig zijn, maar dat ze nog 

niet alle vaardigheden ontwikkeld hebben die bij die leeftijd en bij weloverwogen beslissingen nemen 

past (Jolles, 2011). Daar is volgens Jolles steun, sturing en inspiratie van de docent annex mentor 

voor nodig. 

Op lange termijn en binnen een oorzaakgerichte benadering dient er naast de defensieve strategie 

ook een offensieve strategie ontwikkeld te worden. Iemand die de school voldoende interessant 

vindt, zal veel minder in verleiding komen om tijdens de schooluren afwezig te zijn (Lecoutere, 1998). 

De betrokkenheid van leerlingen kan tevens vergroot worden door een leerlingenraad, want die 

heeft nu meer de vorm van window dressing voor de school en vormt nog geen groep waar rekening 

mee wordt gehouden. Er kan ook een leerlingenmentoraat worden opgericht (begeleiding van 

jongere door oudere leerlingen). Belangrijk bij al deze initiatieven is dat de school deze werkelijk 



inbouwt in de schoolorganisatie: door uren vrij te maken, door ondersteuning te bieden, e.d. 

(Lecoutere, 1998). 

Aan de hand van de gevonden resultaten en aanbevelingen, zal een interventieplan gemaakt worden 

voor het Boerhaave College. Vanuit daar is het zinvol dit onderzoek nogmaals uit te voeren, mogelijk 

met eigen ontworpen instrumenten. Hierbij zal directer de aanwezigheid gemeten kunnen worden in 

relatie tot zelfbeleving en schoolbeleving van de leerlingen.  
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Bijlage 1 Kernbegrippen uit het conceptueel model 

 

Persoonlijke factoren  - motivatie (motivatie om de lessen te volgen) 

    - schoolloopbaan VAVO leerlingen: schoolcarrière 

    - motivatie klasgenoten 

    - capaciteit (lichamelijk, mentaal inclusief gedrags- en leerproblemen) 

    - gelegenheid (buiten de leerling gelegen) 

Schoolfactoren-schoolbeleving- docent (docent als persoonlijk en als didacticus) 

- leerlingen onderling (band) 

- leerstof/lessen (saai, moeilijk, nuttig) 

- geloof in eigen kunnen, faalangstig 

   - sfeer, thuis voelen 

   - organisatie (regels, normen,  gebouw, inspraak) 

 

-School- & verzuim beleid - registratie van de aanwezigheid 

- verzuimbeleid - de reactie van de school bij afwezigheid 

- mening van de actoren ten aanzien van het verzuimbeleid 

- rol van de mentoren  

- redenen van afwezigheid van leerlingen 

- procedures/regels, sanctie, beloning met her- inhaaltoetsen 

-vervanging bij ziekte docent, rooster, opvang bij wegvallen lessen 

- schoolregels/beleid – inspraak van leerlingen/docenten 

- spelen prestatiepunten, rode kaarten bij verzuim, ouders een rol  

- mentoraat – aantal gesprekken per schooljaar 

 



Omgevingsfactoren  -wetten & regels (leerplichtwet, kwalificatieplicht, examenreglement) 

    -betrokkenheid (ouders, docenten, mentoren, leerlingen)  

    - betrokkenheid vorige school 

    - onzekere toekomstperspectieven 

  



Bijlage 2 Resultaten Data  

 

 VMBO 3 leerlingen 

Negentig procent van de vmbo 3 leerlingen geeft aan dat de registratie van verzuim beter kan omdat 

sommige docenten het weleens vergeten te doen en/of niet op tijd invoeren en twee leerlingen 

geven aan dat het ook niet altijd klopt wat er is ingevuld. Bij ziekte en belangrijke afspraken belt één 

leerling altijd af. Omdat iedereen uitgerust was in de zomer was de aanwezigheid aan het begin van 

het jaar groter aldus één leerling.  Tevens wordt aangegeven dat bellen geen zin heeft omdat de 

grens toch 80% is. Een leerling geeft aan “het is heel irritant die afwezigheid, want bij veel lessen zit 

je dan maar met heel weinig en dan wordt erna alles weer herhaald voor wie er niet was, ben je er 

wel krijg je dus alles dubbel.” 

Een andere (minderjarige)  leerling geeft aan niet te komen als het regent en meldt dat er niets aan 

te doen is, want “het is toch volwassen onderwijs.” Deze leerling werkt 18 uur per week en meldt op 

zijn werk altijd aanwezig te zijn. Een andere leerling van 17 meldt het “top” te vinden dat niet 

iedereen alle lessen volgt en dat de registratie niet betrouwbaar is, de regels en procedures hem niet 

goed bekend zijn en de school wel van zich liet horen bij afwezigheid, er volgde een leerplicht 

verwijzing.” Hierdoor vertoonde hij aan het begin weinig aanwezigheid en later meer, aldus de 

leerling. Tevens geeft hij aan er toch redelijk mee weg te komen en het probleem er niet van inziet 

als hij toch goede cijfers heeft. Het bonuspunt bij de verschillende vakken is geliefd omdat de 

leerlingen een hoger cijfer willen. Leerlingen komen niet omdat ze ziek zijn of ziekenhuis, vanwege de 

thuissituatie of omdat het soms niet leuk is op school aldus één leerling of omdat ze werken want het 

VAVO kent geen studiefinanciering. Saaie lessen worden ook genoemd.  De school doet er te weinig 

aan om de leerlingen in de les te houden aldus de leerlingen. Leerlingen geven aan te werken en/of 

te sporten. Leuke docenten en het belonen met herkansen voor toetsen werken zeer motiverend om 

wel te blijven komen geven de leerlingen aan. Een leerling noemt de motivatie van de leraren, “als 

die hoger is hebben we zelf ook meer stimulans .” “Als je een docent hebt die het niet uitmaakt dat je 

er nooit bent, is dat irritant.” Ook belonen met geld, zoals op een Mbo wordt genoemd werkt 

motiverend.  

Meerderjarige leerlingen merken geen acties van de school als ze niet naar de les komen. Meer 

mentorgesprekken zou volgens de leerlingen een grote verbetering zijn.  Bellen bij afwezigheid en 

sneller de leerplicht inschakelen zou volgens de leerlingen moeten. Er zou strenger gehandeld 

moeten worden bij afwezigheid aldus één leerling.  De mentor heeft dit jaar weinig tot niets gezegd 

over de aanwezigheid aldus de leerlingen.  Er wordt nooit gebeld geven alle leerlingen aan. “Er is 



geen of weinig actie vanuit de docenten/mentor”, aldus een leerling. Twee leerlingen melden dat 

zelfs minderjarige leerlingen niet worden gebeld en ook niets horen bij afwezigheid.  Een leerling had 

geen beltegoed en was te ziek om te bellen. Een motivatie om te blijven komen is het halen van 

goede cijfers. Vijf leerlingen geven aan één mentorgesprek te hebben gehad in het hele schooljaar.  

Vier leerlingen geven aan twee of meer gesprekken te hebben gehad. Gesprekjes wordt genoemd als 

gewenst middel om leerlingen in de les te houden. Een beter kantine en studieruimte zou ook 

motiverend kunnen werken.  

Emails/brieven naar ouders zouden wekelijks of verstuurd dienen te worden, dan hebben ze zin aldus 

de leerlingen en niet af en toe. Leerlingen weten niet wat een rode kaart is die naar het huisadres 

gestuurd kan worden bij verzuim. 

Samenvattend: de registratie van de aanwezigheid bij vmbo 3 leerlingen verloopt niet altijd goed 

tijdens de les en er is een kans op fouten en er is geen reactie van de school bij afwezigheid. Vmbo- 

leerlingen hebben het gevoel dat aanwezigheid er niet zo toe doet, hebben volgens hen weinig 

mentorgesprekjes hierover en zowel het RBL als het RMC zouden sneller ingeschakeld dienen te 

worden. De lessen zouden leuker moeten zijn en er is geen studieruimte. 

VMBO 4 leerlingen 

De groep geeft aan dat de regels en procedures heel duidelijk waren en dat de school de 

aanwezigheid goed registreert. Duidelijk was de 80%-regel en dat je als je ziek bent, moet bellen en 

dit aan de mentor moet melden. De examencommissie kan er dan rekening mee houden. De 80%- 

regel en het feit dat er pas gebeld wordt als je minder dan 80% aanwezig was, gaf ons wel de vrijheid. 

“Ik vond die vrijheid wel prettig, want ik had toch goede cijfers, “aldus een leerling.”  “De 80% is iets 

wat het een vavo maakt, “aldus een leerling.” “Als het volgend jaar 100% wordt, dus alle lessen 

volgen zou dat voor mij beter zijn, een stok achter de deur, aldus een andere leerling.” De 

prestatiepunten worden als positief ervaren, de stof wordt goed voorbereid en herhaald. Per docent 

worden ze anders toegepast. “Het is geen middel om de lessen te blijven volgen, “aldus een leerling”, 

“maar wel fijn”, een andere leerling meldt dat je verwacht wordt om die les(sen) te komen, een 

andere leerling meldt dat je er je cijfer mee kan verhogen. 

Redenen van  afmelden zijn griep, belangrijke afspraak, vervoersproblemen door het reizen met twee 

treinen, lekker weer, werk, geen communicatie met de school, lange lesuren noemen ze alle vier, de 

locatie, de school geeft niet op tijd de lesuitval van een docent aan, gebrek aan een goede docent 

aardrijkskunde noem een leerling. “De ene les is wel prettiger dan de andere.” De docent 

Geschiedenis wordt door alle leerlingen als zeer goed ervaren. Docenten Engels en Nederlands 



worden als aardig ervaren. Een andere leerling meldt dat het lesgeven, afgewisseld met 

aantekeningen geven en zelf werken zeer prettig is, zoals bij biologie. Een leerling meldt dat de 

lessen van 1.5 uur echt 15 minuten te lang zijn. Leerlingen zijn ontevreden over de docent 

Aardrijkskunde, die inmiddels ook weg is. 

Leerlingen zijn tevreden over het rooster. Er wordt aangegeven dat niet alle lessen iedereen 

aanwezig was en dat er soms bij een vak maar één leerling was en die werd dan ook maar naar huis 

gestuurd, aldus een leerling. Het gebruik van mobiele telefoons viel op, bij de ene docent mag het 

wel en de andere niet, het werd bijna overal gezien aldus een leerling. “ In de klas moet het wel stil 

zijn om te kunnen luisteren en  werken aldus een leerling.” 

De leerlingen vragen zich wel af wat dan volgend jaar de sanctie is als je toch niet altijd komt. “Het is 

wel volwassenenonderwijs en we hebben ook een eigen verantwoordelijkheid”, aldus een leerling. 

“Aan het begin van het jaar is iedereen nog gemotiveerd.” Een andere leerling noemt dat ook samen 

met de onbekendheid hoe het jaar verder zal lopen. “Kortere lessen en boeiender lessen zouden 

blijven motiveren wordt genoemd.” 

“De zelfstandigheid, niet sporten, dat niet iedereen dezelfde lessen volgt zijn ook kenmerken van het 

volwassenenonderwijs”, aldus een leerling.  Vmbo 4 leerlingen geven aan dat het prettig is om les te 

krijgen en niet zoals het op het MBO wordt ervaren. 

Er was ook een ingeroosterd mentoruur. “zeer fijn, aldus een leerling, een aardig iemand aldus een 

ander.”  Leerlingen hebben op deze manier regelmatig gesprekken. “Stimuleren en motivatie geven 

en meer persoonlijk contact vind ik van grote invloed op het volgen van lessen, aldus een leerling.” 

Er zijn wel rode brieven door de school verstuurd, maar pas aan het einde van het jaar en niet steeds, 

aldus een leerling. “Een leerling meldt dat de school verder niet veel aan de aanwezigheid kan doen.” 

Er werd verder niet gebeld en er was ook geen regelmatige actie van de school als je afwezig bent. 

Een leerling zegt: “Ik wou dat er regelmatig gebeld werd en dat er meer gemotiveerde leerlingen op 

school waren.” 

Samenvattend: er is geen regelmatige actie van de school bij afwezigheid van de leerlingen, de regels 

en procedures zijn helder voor de leerlingen en de registratie verloopt goed. Het mentoruur wordt 

zeer gewaardeerd als moment voor steun en sturing en motivering. De motivatie vinden zij belangrijk 

en om die reden worden boeiender lessen met meer afwisseling en kortere lessen genoemd en 

reactie van de school bij afwezigheid om de aanwezigheid positief te kunnen beïnvloeden. Leerlingen 

merken wel verschil tussen de ene en de andere docent en de docent Aardrijkskunde was dit jaar een 



negatieve ervaring. De sancties bij niet komen dienen eveneens duidelijk te zijn naast de beloningen. 

De leerlingen zijn tevreden over het rooster. 

 

HAVO-5 leerlingen 

Sommige leerlingen geven aan dat de school de aanwezigheid goed registreert, andere geven aan 

met fouten te zijn geconfronteerd, kortom een wisselend beeld. De regels en procedures zijn 

doorgaans wel helder.  Veel leerlingen blijken te werken en veelal ook  te sporten. De beloning die 

gekoppeld is aan het herkansen en inhalen wordt als een drijfveer gezien om te proberen de 

aanwezigheid boven de norm te houden. Leerlingen blijken doorgaans te calculeren en willen de 

herkansing niet graag verspelen. Sommige leerlingen geven aan afwezigheid begrijpelijk te vinden 

omdat sommige lessen niet interessant zijn en het leerlingen gemakkelijk wordt gemaakt om niet te 

komen.  Daarnaast hebben leerlingen die maar een paar vakken volgen soms tussenuren of ze 

hebben slechts één les op een dag (rooster ongunstig). Sommige  leerlingen geven aan dat de 

motivatie aan het begin van het jaar hoger is en dat er zelden actie is vanuit de school bij 

afwezigheid.  Een saaie les, geen concentratie en geen zin worden ook genoemd.  Wat betreft de 

prestatiepunten wordt aangegeven dat het moment waarop dit punt behaald kan worden zeker een 

stimulans is om die les sowieso te gaan. Het feit dat de prestatiepunten hun cijfer kan verhogen 

wordt als zeer positief ervaren.  Leerlingen melden zich niet of amper ziek omdat het elke keer 

moeite kost om te bellen en ze er zelf weinig voordeel uit behalen aldus de leerlingen. Ook wordt 

aangegeven dat er aanvankelijk werd gedacht dat afmelden niet nodig was in het 

volwassenenonderwijs.   

Ook wordt het de leerlingen te gemakkelijk gemaakt om niet te komen, aldus een leerling. “De school 

doet zelden iets tegen verzuim”, aldus een leerling. De school laat leerlingen die minder dan 80% 

komen niet herkansen, dat is wel slim aldus de leerling. “De prestatiepunten en rode kaarten spelen 

wel een rol aldus een leerling en ook door veel met leerlingen te praten.” Leerlingen geven aan dat er 

wel wordt ingegrepen bij verzuim, maar dat dit pas gebeurt als de aanwezigheid onder een bepaalde 

norm daalt en doorgaans niet eerder Anderen geven aan dat er niet wordt ingegrepen bij leerlingen 

met goede cijfers. Indien er wordt ingegrepen hebben ze een telefoontje gekregen of een brief.  

Een leerling meldt: “Variatie in de lessen vind ik heel belangrijk omdat dit de lessen leuker maakt en 

je slaat meer op waardoor je snel aan die les denkt en je hebt er profijt van bij het leren.” “bij 

sommige lessen zie ik echt het nut ervan niet in omdat het niveau ervan zo laag is”, aldus een 

leerling. Leerlingen geven aan dat variaties binnen de lessen die lessen leuker kunnen maken en  dat 

sommige lessen als saai of als niet interessant worden ervaren en inhoudelijk niet zo interessant en 



dat sommige docenten ook actiever met meer power moeten zijn en er meer een spel van moeten 

maken, waarbij alle leerlingen worden betrokken.  Aan de andere kant geven de leerlingen aan dat 

de aanwezigheid van de leerlingen wordt bepaald door hun motivatie, het inzien van het nut van de 

lessen en weten welke opleiding je na de havo wilt gaan doen.  De les Nederlands wordt tweemaal 

genoemd als minder aantrekkelijk om te volgen.  Door gebruik te maken van Smart Board zouden de 

lessen interessanter gemaakt kunnen worden, aldus een leerling. Lessen op vrijdagmiddag laat, het 

te laat afmelden van lessen als er een docent ziek is (lesuitval) en treinen die uitvielen worden ook 

als oorzaken genoemd om niet te komen. Een vak waar iemand erg goed in is, kan ook een reden zijn 

aldus een leerling, als het vak erg laat op de dag is en bij slechte of rumoerige lessen, want dan kan ik 

me thuis beter concentreren aldus een leerling. “Als je het een beetje hebt opgegeven blijf je ook 

sneller weg, aldus een leerling.”  Lichamelijke en geestelijke klachten (medische redenen) kunnen 

ook een oorzaak van de afwezigheid zijn en ook wordt het feit genoemd dat als leerlingen het al een 

beetje hebben opgegeven dit een dalende aanwezigheid teweeg kan brengen bij die leerling(en). 1 

leerling noemt “de les duurt te lang.” De lessen leuker maken en meer sancties zou de aanwezigheid 

kunnen beïnvloeden aldus de leerlingen. Aan het begin van het jaar is de aanwezigheid wel hoog en 

die neemt af en leerlingen geven aan dat ze na een zomervakantie en een periode van verveling weer 

graag naar school willen om het felbegeerde havo diploma toch te kunnen behalen. Ik concludeer dat 

de meeste leerlingen die nog een paar vakken moeten halen dit zien als een zogenaamde ‘wake-up 

call’ 

Daarnaast geven leerlingen aan dat de internetsite van de school niet up to date is als er docenten 

ziek zijn en ze om die reden soms voor niets op school staan en dat werkt demotiverend, aldus de 

leerlingen om consequent zelf alle lessen te bezoeken, zeker als er toch niet zo op wordt gelet.  Geen 

goede motivatie, het niet inzien van het nut van de lessen en niet goed weten wat je nu eigenlijk wilt 

na de school worden genoemd.  Ook geven sommige leerlingen de (dure) treinreis aan om soms geen 

les te gaan volgen, in de winter hebben die namelijk vaak vertraging (vervoersproblemen). Leerlingen 

geven aan op hun werk wel gewoon aanwezig te zijn en noemen ook dat school geen werk is. 

Havo-examenklas leerlingen blijken doorgaans geen of maximaal  één in een enkel geval twee 

mentorgesprekken te hebben gehad in een schooljaar. Leerlingen geven zelf aan dat de mentor er 

ook voor dient te zorgen dat leerlingen aanwezig zijn en voor leerlingen met problemen klaar dienen 

te staan. Tevens geven leerlingen aan dat ze de mentor ook niet willen teleurstellen als ze die zouden 

hebben. Daarnaast wordt het face-to-face confronteren met de mentor genoemd die sommige 

helaas niet blijken te hebben gehad, als voorwaarde om de lessen te blijven volgen. Een twee-

wekelijks gesprek of eventueel een maandelijks gesprek wordt wel op prijs gesteld melden de 

leerlingen.  Een andere leerling geeft het krijgen van persoonlijke aandacht aan als motivator voor de 



leerlingen.  Deze leerling heeft één mentorgesprek gehad gedurende het schooljaar.  Een andere 

leerling meldt dat de mentor alleen een groepsgesprek wilde. Rode brieven en/of emails sturen bij 

afwezigheid naar de ouders kunnen nuttig zijn om de presentie positief te beïnvloeden aldus de 

leerlingen, indien wekelijks of periodiek verzonden voegt een leerling toe.  Aan de andere kant 

vinden ze een telefoontje en het uitnodigen voor een gesprek effectiever.   

Daarnaast geven leerlingen aan dat de school niet zoveel aandacht besteedt aan de relatie met de 

ouders.  Sommige leerlingen geven aan een les bij een vak waar ze erg goed in zijn of die erg laat op 

de dag wordt gegeven weleens over te slaan. De procedures en regels zijn doorgaans wel duidelijk 

bekend bij de leerlingen. Ook lessen waar het erg rumoerig is worden weleens overgeslagen omdat 

ze zich dan thuis beter kunnen concentreren. De constante grens van 80% aanwezigheidsnorm  (van 

de afgelopen jaren) is bij een ieder zeer goed bekend. Een leerling zegt dat het vavo deze regel beter 

kan afschaffen. Door de 80%-regel en het hebben van soms één les op een dag, die dan ook nog 

inhoudelijk niet interessant is om te komen en de leerling het nut er niet van inziet (Nederlands), er 

reistijd voor afgelegd dient te worden en er vervolgens ook niet wordt gereageerd op die afwezigheid 

maakt het voor ons erg makkelijk om zo’n les te skippen, aldus een havo examenklas leerling. De  

leerlingen geloven zeker in de opleiding en in het vavo. Een leerling geeft aan dit jaar bij Economie, 

Management en organisatie en Wiskunde dit jaar erg veel te hebben geleerd. 

Een leerling uit havo 5, afkomstig uit de eigen havo van het vavo meldt dat ze niet alle lessen volgt en 

dat prima vindt en dat de school niets laat horen als ze afwezig is. “Er wordt ook niet ingegrepen.” 

Straffen, boetes of uitsluiten van examens zouden volgens haar oplossingen zijn.  Een andere leerling 

meldt dat  afwezigheid enerzijds wel aan de leerling ligt, “maar anderzijds ook aan de school”, “want 

waar er twee zijn hebben er twee schuld”, aldus de leerling. “Aan het begin van het jaar heeft 

iedereen nog zin en er wordt niets aan gedaan als ik niet kom.”  “Ik heb de mentor er niets over 

horen zeggen.”  De drie grootste redenen om niet te komen, vind ik saaie lessen,  de les duurt te lang 

en iedere keer verschillende klassen, waardoor je geen binding hebt met de school..” “Afbellen heb ik 

niet gedaan”, “teveel moeite, wordt niets mee gedaan en ik vond het gênant om steeds met een 

smoes af te bellen.”  “Mijn ouders hebben nog nooit iets gehoord van een mentor en zijn ook nog 

nooit op school geweest, ik ben twintig jaar.”  “De school registreert de aanwezigheid prima, maar de 

regels zijn me niet altijd helder.” 

Een twintig jarig meisje dat twee vakken volgt geeft in een bilateraal gesprek aan dat leerlingen 

enthousiast beginnen en later sommige lessen niet meer zo nuttig vinden omdat er alleen van het 

bord wordt overgeschreven en “die informatie uit het boek me ook niet extra helpt.” “Er weinig 

afwisseling is in die les, er niet wordt samengewerkt”, “terwijl dit de les wel  interessanter zou 



kunnen maken, want dan doe je zelf ook wat actiever.” “Er zijn ook aardig wat luie leerlingen op 

school, actief meedoen zou een goed idee kunnen zijn.” “De les moet wel interessant gehouden 

worden, dat maakt de les niet saai.” “Er wordt nooit huiswerk gecontroleerd.” “het digi bord wordt 

nooit gebruikt, dat hoeft niet per se, maar is wel handig om dia’s te laten zien.” “Ze heeft nimmer 

een mentorgesprek gehad en weet niet welke vervolgopleiding ze wil gaan doen.”  Daarnaast geeft 

ze aan dat leerlingen kunnen denken “ik hoef niet naar school, want er wordt nooit gebeld als je niet 

komt.” “Ook zijn er volgens haar leerlingen die vervolgens denken, “dan ga ik maar liever werken.” 

Ook zijn er leerlingen die bij tussenuren niet gaan wachten, aldus de leerling. “De lesinhoud moet 

aansluiten op de examenstof en de toetsen en de  lessen moeten aansluiten op elkaar en niet in de 

avond zijn”, aldus de leerling.  “Een les moet ook leuk doen en als de docent af en toe ‘gek’ doet, 

vinden de meeste leerlingen dat ook wel leuk”, aldus de leerling. 

Een andere leerling meldt dat het “wel prima is dat drukke leerlingen wegblijven, want dan kan ik me 

beter concentreren. ”Volgens haar zou een manier zijn om de aanwezigheid hoog te houden: 

belonen en geeft aan liever te gaan werken en sporten. “leraren die leuk les geven kan volgens mij 

ervoor zorgen dat ik wel alle lessen blijf volgen.” “Ziek melden vind ik teveel moeite.” “Ik heb geen 

mentorgesprek gehad.” 

Andere leerlingen geven aan dat ze zowel op school, als ook weer thuis, alwaar de situatie al niet 

best was, worden gestraft voor hun afwezigheid, een dubbele bestraffing derhalve. 

Samenvattend: de registratie van de aanwezigheid n de informatievoorziening is niet altijd op orde, 

meeste havo 5 leerlingen denken met de afwezigheid weg te kunnen komen, er is geen reactie van 

de school of erg laat, de mentor spreekt hen er ook niet op aan, de leerlingen tellen  nu precies 

hoeveel lessen ze mogen missen om toch aan de 80% te komen omdat er een 

inhaal/herkansingstoets is als beloning, hebben geen of amper mentorgesprekken gehad, vinden de 

lessen inhoudelijk soms niet zo nuttig (Nederlands wordt een aantal malen genoemd), vinden 

prestatiepunten wel positief, registratie is doorgaans betrouwbaar, regels zijn doorgaans duidelijk, 

hebben vaak geen brief thuis gehad, ouders spelen wel een rol. Het rooster moet niet zo zijn dat 

leerlingen maar voor één les naar school komen, omdat reizen soms langer duurt dan een les volgen. 

Boeiende en actieve, afwisselende lessen waarbij de lesinhoud moet aansluiten op de examenstof en 

de toetsen spelen een rol bij de aanwezigheid van leerlingen in de klas.” 

HAVO-4 leerlingen 

Evaluatie mentorgroepen mentor les woensdag: 



Een leerling meldt dat “als je meer dan 80% aanwezig bent en je gemiddeld minstens een 5,5 staat er 

eigenlijk geen probleem over de aanwezigheid zou moeten worden gemaakt” en “zolang de 80% 

regel blijft, denk ik gewoon met die 20% weg te kunnen komen, want dat is de regel voor het 

volwassenen onderwijs.” “Een leerling meldt dat aanwezigheid eigen verantwoordelijkheid is, want je 

betaalt het ook zelf” en dezelfde leerling meldt “niet mogen herkansen is een goede sanctie.” 

Dezelfde leerling meldt ook dat “100% aanwezigheid totaal niet gaat werken want door de stress is 

de kans juist groter dat ze het stokje erbij neergooien en helemaal niet meer op school komen.” 

“Deze regeling is veel te negatief en gaat een foute werking hebben op de aanwezigheid volgend 

jaar, aldus de leerling.” Leerlingen geven aan dat er op het vavo andere leerlingen zitten dan op een 

VO school (de dagschool), vaak werken ze en spelen persoonlijke zaken vaak een grotere rol dan op 

een reguliere dagschool.  Om die reden vinden sommige leerlingen dat de100%-aanwezigheidseis te 

hoog is voor vavo leerlingen en de kans dat ze wegzakken hierdoor groter kan worden dan bij een 

80% aanwezigheidsnorm. De intranetsite Portaal van school komt ter sprake, de ene leerling meldt er 

niet op te kunnen inloggen en zo de afwezigheid van docenten niet op tijd kan zien, de ander meldt 

er nooit naar te kijken. Weer een andere leerling meldt dat “het op tijd en juist vermelden van de 

afwezigheid van een docent op de site zou moeten, of je weet of je geen uitval hebt.” “Het beleid is 

niet zo duidelijk, halverwege het jaar werden veel zaken opeens veranderd, zoals het vak rekenen 

werd toegevoegd, we moesten opeens een profielwerkstuk maken, we moesten de laatste periode 

opeens 80% of meer aanwezig zijn anders mocht je in de examenklas geen lessen volgen.” De school 

en de docenten vinden ze ‘ok’. 

Leerlingen geven aan dat het “uiteindelijk de leerling zelf is die beslist om te komen of niet.” 

Leerlingen melden dat de aanwezigheid afhangt van de les, of er iets belangrijks voor de toets wordt 

geleerd en of er samen opdrachten kunnen worden gemaakt in de lessen met een zichtbaar 

resultaat, aldus de leerlingen, “weten waarvoor je het doet.” De registratie wordt als goed ervaren 

echter twee leerlingen hebben weleens het gevoel dat het niet goed geregistreerd wordt. De 

procedures en regels zijn bekend, expliciet wordt meerdere malen aangegeven dat “ de regels van de 

school veranderen tijdens het jaar zoals bij rekenen en de aanwezigheid dat die de laatste periode 

meer dan 80% moet zijn, anders mag je niet over” en docent X meldt dat literatuur ook in havo 5 kan 

en nu blijkt dat opeens niet zo te zijn. De redenen van afwezigheid variëren van verslapen, geen 

vervoer, vermoeidheid, ziek zijn, saai vinden, niet nodig vinden om naar school te gaan, “eerst deden 

we veel dingen tijdens de les maar dat ging minder werken en soms doen we niks op de school”,” 

docent zegt iets kort dat je dat zelf kunt leren”, saai en het opgeven in havo 4, lang wachten voor de 

volgende les, “geen zin en de 80%-regel geeft 20% marge”, “van 9 tot 18.00 uur is te lang”, “ inhoud 

van de les”, “zin hebben in school”, “toets niet geleerd”, “spijbelen”, “openbaar vervoer”, “gebrek 



aan motivatie”, “slecht contact docenten en leerlingen”, “soms vind ik dat ik voor niets zit, hangt af 

van de les.” De meeste leerlingen werken en/of sporten. 

Aan het begin van het jaar is wel iedereen aanwezig: “dan zijn we uitgerust van de vakantie”, “de 

motivatie is er”,  “combinatie van iets nieuws en ambitie/motivatie”, “we kijken dan even hoe de 

lessen gaan”, dan zijn er nog geen opdrachten en presentaties om op voor te bereiden”, eerst deden 

we veel dingen tijdens de les maar dat ging minder werken en soms doen we niks op de school”,” 

docent zegt iets kort dat je dat zelf kunt leren”, “naarmate het jaar vordert, zien leerlingen de 

ruimte”, “leerlingen beginnen lukraak aan het vavo en vergeten dat ze er wel voor moeten werken 

en in het begin nog geen idee hebben van de vervolgopleiding”, “iedereen doet dan nog erg zijn 

best.” 

Leerlingen melden zich amper ziek omdat ziek zijn hierdoor toch niet geoorloofd wordt aldus de 

leerlingen, een leerling meldt: “ik vind het slecht dat ziek zijn ongeoorloofde afwezigheid blijft, ook 

als je jezelf ziek meldt.” “Ik vind het onrechtvaardig dat als je ziek bent geweest, je daardoor niet mag 

herkansen”, en “de school moet mee levender zijn” aldus diezelfde leerling. “ziek melden doe ik niet, 

want het maakt toch geen verschil.” 

“Het gebruik van prestatiepunten  wisselt sterk van docent tot docent” aldus de leerlingen hoe 

hiermee wordt omgegaan. Er zijn veel verschillen tussen de docenten, namelijk van een toets tot het 

gratis krijgen van dat punt, aldus een leerling. De prestatiepunten zorgen voor een extra motivatie en 

leerlingen gaan harder werken en kunnen het cijfer verhogen, of het voor de aanwezigheid ook goed 

is, wordt aan getwijfeld. “Docenten hanteren eigen regels m.b.t. te laat komen, bij de meeste 

docenten mogen we gewoon naar binnen, aldus de leerlingen.” 

Er zijn acties van de school bij afwezigheid,  “we kunnen er niet mee wegkomen”, “er worden eisen 

gesteld en ze houden zich bezig met de leerling”, er worden gesprekken gehouden, “ze doen eigenlijk 

structureel niet iets”, “een brief met confronterende feiten wordt naar huis gestuurd”, “gesprekken 

met Leerplicht”, “mentorgesprekken volgen.” “incidenteel kunnen we er wel een keer mee 

wegkomen, maar systematisch zeker niet”, aldus een leerling, “er wordt wel iets te streng 

ingegrepen.” 

 “De persoonlijke benadering en ingeroosterde mentorlessen waarbij we op de hoogte worden 

gehouden van de belangrijke dingen vinden we persoonlijk en prettig”, “door altijd klaar voor ze te 

staan”, meeste leerlingen hebben veel meer dan 2 gesprekken gehad. Het belonen met een hertoets 

wordt als zeer positief ervaren, “met geld belonen nog beter melden een paar leerlingen.” 



Wat zou de school kunnen doen ?: “straffen door toetsen niet te mogen maken”, “meer werken 

tijdens de les, samenwerken”, “meer beloningen aan de aanwezigheid koppelen ”, “straffen door niet 

herkansen”, “meer belonen”, “niet over laten gaan”, “als de lessen interessant en goed zijn.”  

Sommige leerlingen hebben dit jaar een brief gekregen n.a.v. verzuim. Een leerling meldt de brief 

naar huis “kinderachtig te vinden en overbodig, want ik ben toch zelf verantwoordelijk.” 

Samenvattend: deze havo 4 groep meldt dat de docenten en de school in orde zijn, maar dat het 

beleid niet zo duidelijk is en dat zowel het school- als het verzuimbeleid op meerdere punten binnen 

het schooljaar is gewijzigd. De intranetsite met informatie is onvolledig wat betreft studiemateriaal, 

en aanwezigheidsgegevens en cijfergegevens voor ouders en leerlingen. Er is actie bij afwezigheid en 

ze hebben het gevoel er niet mee weg te kunnen komen. De mentorlessen worden gewaardeerd 

alwaar ook de presentie ter sprake komt. Leerlingen vinden het samen maken van opdrachten en het 

gezamenlijk voorbereiden van presentaties binnen interessante motiverend werken. Ziek melden 

wordt amper gedaan en de aanpak van te laat komen verschilt per docent. 

 

 

Evaluatie mentorgroepen dinsdag HAVO-4: 

Leerlingen geven een aantal duidelijke factoren aan die van invloed zijn op de aanwezigheid: 

“Sommige lessen is er geen goede docent, want die kan namelijk geen orde houden”, docent Y 

bijvoorbeeld. “Als de lessen interessant zijn, komen we wel”, “niet alleen maar vertellen, maar we 

willen ook doen”, ook lesgeven met nieuwe vormen van onderwijs en via een digibord of beamer. 

Veel docenten weten niet hoe dat werkt. Aantekeningen geven wordt als prettig ervaren. “De vlag 

moet wel de lading dekken”,  geen kopie van groep 8 geven van topografie bij Aardrijkskunde 

bijvoorbeeld. Veel docenten staan chagrijnig en negatief voor de klas of laten alleen uit een boek 

leren (Geschiedenis).“De school- en verzuimregels worden halverwege het jaar aangepast. In maart 

ontvingen we een brief, dat als je de komende periode niet 80% aanwezig zou zijn, je niet over mag” 

en als extraneus wordt ingeschreven. Het beleid is niet duidelijk. Ook het profielwerkstuk werd pas 

aan het einde van het jaar verteld. Ook invoering van het vak rekenen ging opeens. Het vak rekenen 

werd onverwachts halverwege het jaar ingevoerd en ook in welke mate dit vak meetelt bleef 

onduidelijk. “Regels zijn niet duidelijk of worden halverwege aangepast.” Er geldt op het vavo een 

80% aanwezigheidseis en we gaan daar naartoe leven.  



Wat betreft het vavo hadden leerlingen een ander beeld, namelijk van volwassenen onderwijs, 

terwijl er veel jongeren op zitten, het hele idee van volwassenenonderwijs is een beetje verdwenen. 

“Na een keer afwezig gebeurt er vrijwel niets, pas als een leerling onder de 80% geraakt, gaat er een 

belletje rinkelen” en “dan zit je al in de dalende spiraal.” “Geen zin, geen motivatie, er gebeurt niets 

nuttigs in de les, lessen kunnen aantrekkelijker en interessanter” worden genoemd als redenen van 

verzuim. “Elke week een verplicht gesprek en bellen bij elke les afwezigheid en sancties en belonen 

kan helpen.” “Cijfers mee laten tellen in havo 5 kan motiverend werken voor havo 4 leerlingen.” 

“Persoonlijke zaken waar de school geen vat op heeft”, “Afhankelijk van doorzettingsvermogen 

leerling” worden genoemd en ook “Er zijn geen kantine voorzieningen en er is geen computerlokaal.” 

Sommige leerlingen blijven thuis, want ze weten al dat ze niet overgaan naar havo 5. 

Prestatiepunten werken wel om de aandacht bij de stof te houden en wat betreft de presentie 

werken ze alleen die les, waar dat punt behaald kan worden.” Daarnaast zijn sommige docenten 

onduidelijk en halveren ze achteraf de bonuspunten, als je hebt samengewerkt. 

De vavo site en de communicatie met de leerlingen, ouders: er wordt aangegeven dat de leerlingen 

en ouders de meest recente cijfers en aanwezigheid thuis via internet zouden willen zien. Ook het 

PTA en studieschema’s  en overgangsnormen zouden hier op moeten staan. Ook de recente 

cijferlijsten bijgewerkt met her- en inhaaltoetsen zouden ter inzage moeten zijn om zo het meest 

actuele beeld te hebben. “De site is er wel, maar wordt niet gebruikt”, er zouden op moeten staan: 

- recente cijferlijst 

- presentie: leerlingen willen dat zelf in kunnen zien 

- PTA, Studieschema en jaaragenda, huiswerk 

- absentie van docenten en leerlingen (up to date en op tijd) 

- toetsroosters (op tijd, omdat veel leerlingen werken) 

- “alles dus” 

“Ziek melden valt ook onder de 20% en heeft dus geen meerwaarde”,  “Goede 18+ leerlingen met 

goede cijfers en afwezigheid vragen zich af ze de aanwezigheid niet zelf  mogen bepalen, die kunnen 

het zich qua voorkennis permitteren”, “leerlingen met slechte cijfers en presentie blijven gewoon 

ingeschreven staan, waarom ?” 

 

Groep 2: Havo 4 is een zeer heterogene groep, “Het hele idee van volwassenen onderwijs is een 

beetje verdwenen.” “Door die 80%-regel kom je snel in de verleiding en geeft teveel vrijheid”, “je 



gaat naar die 80% toeleven.” Na eenmaal verzuim gebeurt er niets, pas als je onder de 80% komt, 

gaat er een belletje rinkelen, aldus een leerling en dan zit je al in die dalende spiraal.  

 “Leerlingen stimuleren in hun motivatie, door het zoeken naar een geschikte HBO opleiding en dat 

integreren in de opleiding kan wel helpen de motivatie te verhogen.” “Alle recente cijfers en 

cijferlijsten moeten op portaal.rocleiden.nl komen.” “Sommige oorzaken liggen bij de leerling en daar 

heeft de school geen vat op.” “ Sommige leerlingen kunnen het zich permitteren om weg te blijven 

vanwege een goede voorkennis en ze behalen goede cijfers”, “Voor vakken waar je erg hoog voor 

staat geldt hetzelfde.” “Sommige leerlingen blijven thuis, want ze weten al dat ze niet overgaan.” 

“Een mentor heeft veel invloed, want die stimuleert, dat is belangrijk.” “Bij afwezigheid een serieus 

gesprek aangaan en dan zie je dat er wel iets aan de hand is.”  “De dalende aanwezigheid hangt ook 

af van het doorzettingsvermogen van de leerling, geloof in eigen kunnen.” “Als de les interessant is 

komen we wel”, “Docenten moeten niet alleen maar praten, maar ook leerlingen actief laten werken 

en samenwerken. Daardoor krijgen ze ritme en zal de aanwezigheid verbeteren.” Een beamer in elk 

lokaal zou een verbetering zijn, als die wordt gebruikt.” “De vlag moet wel de lading dekken, de les 

moet wel over de toets stof gaan.” “Goede aantekeningen geven is belangrijk.” “Veel docenten staan 

negatief/chagrijnig voor de klas” of “lezen alleen een boek voor.” 

Samenvattend: deze havo 4 groepen geven aan dat de naam volwassenenonderwijs anders doet 

vermoeden, de meeste leerlingen zijn rond de achttien jaar. De 80%-regel geeft een vrijheid van 20%, 

waarbij zowel het verzuim- als het schoolbeleid op meerdere punten binnen het schooljaar is 

aangepast en de digitale informatievoorziening niet optimaal is naar de leerlingen en de ouders toe. 

Lessen door een actieve, niet chagrijnige docent die orde kan houden, waarin leerlingen actief 

werken worden op prijs gesteld. Bij een geringe afwezigheid wordt weleens gebeld, de aanpak is pas 

structureel en grondig als een leerling meer dan 20% verzuim heeft. Ziek melden heeft geen 

meerwaarde voor de leerlingen. Sommige oorzaken van verzuim liggen bij de leerling zelf en daar 

heeft de school geen vat op. 

VWO-leerlingen 

Vwo-leerlingen vinden de aanwezigheid meer een kwestie van eigen verantwoordelijkheid, “een 

eigen keuze” of “een eigen probleem.”  De belangrijkste manier om van de afwezigheid af te komen 

is de 80% regel af te schaffen, aldus de leerlingen want die geeft a.h.w. een vrijbrief.  “De norm 

maakt de afwezigheid redelijk terecht.” De beloning met een herkansingstoets speelt wel degelijk 

een rol. Een leerling geeft aan dat het “enerzijds een eigen keus is, maar dat niet alle leerlingen 

inzien hoe belangrijk het is om wel te komen.” Leerlingen geven aan als reden van afwezigheid: 

uitslapen, geen zin, ziek, school te ver weg, regen, geen zin, andere afspraak, ontlopen van de les, 



familieomstandigheden, werk, moe, een les is niet zinvol. De school doet niets tegen verzuim en er is 

geen actie vanuit de school aldus alle leerlingen en ik denk met de afwezigheid weg te kunnen komen 

wordt veel genoemd, ik geloof wel in de opleiding, de beloning van de hertoets speelt soms een rol. 

“Ik heb geen zin om me formeel af te melden” of “geen tijd om te bellen, vergeten” worden 

genoemd en ook “ik heb geen goede reden.” De school besteedt geen aandacht aan de ouders. “De 

mentor zou moeten luisteren”, “ik heb nog nooit een mentorgesprek gehad.” “Ik weet welke 

vervolgopleiding ik wil gaan doen.” “Interessant houden van de lessen kan ook helpen.” 

Aan het begin van een schooljaar geven de leerlingen aan nog gemotiveerd te zijn, nog zin te hebben 

en hoop en uitgerust te zijn. Leerlingen geven aan dat de docenten en lessen een rol spelen, m.n. 

motiverende en interessante lessen”, “dat de lessen belangrijk zijn.” “ze les te geven, dat werkt.” De 

procedures en regels zijn voor alle leerlingen helder. De meeste leerlingen werken en/of sporten en 

volgen een paar vakken (doublanten). 

Brieven van afwezigheid zijn of niet gekregen of hebben geen invloed aldus de meeste leerlingen, 

“komen onwerkelijk over” en ze zijn “onbekend met dit concept.” Ik heb geen mentorgesprek gehad 

melden vier leerlingen en de mentor heeft geen invloed gehad op mijn aanwezigheid. Vier leerlingen 

melden twee of meer gesprekken, een leerling meldt één gesprek te hebben gehad. 

Aan het begin van het schooljaar wil iedereen even kijken hoe het er hier aan toe gaat en zijn ze 

uitgerust en erg gemotiveerd. Er is “nieuwsgierigheid.” “Afwezigheid valt niet te voorkomen, aldus 

een leerling.” Daarna “weinig consequenties bij wegblijven.” vwo leerlingen zijn doorgaans bewust 

bezig met de keuze van een vervolgopleiding. Wat betreft ouderbetrokkenheid heerst een verdeeld 

beeld. 

Samenvattend: vwo-leerlingen vinden de aanwezigheid hun eigen verantwoordelijkheid. 

Motiverende en interessante lessen en een mentor die met hen spreekt, spelen een rol bij de 

aanwezigheid. Ziek melden wordt meestal niet gedaan, dat heeft voor hen geen meerwaarde. 

Docenten annex mentoren van de verschillende schoolsoorten 

Vmbo-mentoren 

Een mentor vmbo  meldt dat er inderdaad verzuim is en die verzuimsignalen krijgt de mentor vanuit 

KRD, “vaak een enorme berg”, “vaak is het oud nieuws.” “Mijn acties bestaan nauwelijks uit bellen, 

wel spreek ik de leerlingen erop aan.” “Registreren in KRD heb ik te weinig gedaan.” Als het erop 

aanspreken niet helpt bij 18- leerlingen (minderjarige leerlingen) dan komt dat op het bordje van de 

decaan vmbo en die heeft eigen lijsten van de verzuimers. “Ik heb het gevoel dat er niet ‘lik op stuk’ 



werd gemeld. Voor de 18+ meerderjarige leerlingen ging ik er vanuit dat KRD dat zou moeten 

doorseinen naar de juiste persoon.” “In de wandelgangen sprak ik ook de decaan vmbo daar over.” 

De decaan kan dat verzuim bij de verzuimconsulent 18+ melden. “Feedback van alle meldingen terug 

naar de mentor is er niet.” Wat zijn de echte consequenties voor de verzuimers”, dat is de kern. 

“Anders sta je machteloos”, “je hebt geen mogelijkheden.” 

“De 18+ leerlingen komen m.i. niet met redenen als “lui”, “te vroeg”, geen zin” en anderzijds hebben 

ze van alles zoals rugklachten, tienermoeder en kind van één en geen oppas, medische klachten etc. 

en ik heb het gevoel dat ze het soms als excuus gebruiken” . “Enerzijds is er een groep 18+ leerlingen 

zonder mogelijkheden, de ‘niet willers’, die zouden we eerder moeten signaleren, melden (RMC) en 

vervolgens uitschrijven.” Anderzijds zijn er de ‘wel willers’ en die zijn doorgaans onder de indruk van 

de 80%-regel en “als ze zelf wel mooie cijfers willen halen, komen ze wel.” Tweede-lijns 

hulpverlening gaat in het vmbo in overleg met de decaan vmbo.” “We mogen wel strenger optreden, 

alles wordt wel geregistreerd, maar er zijn geen consequenties.” “Voor vmbo 3 dienen leerlingen  die 

nooit komen eerder te worden uitgeschreven en voor de examenklas vmbo 4 zijn er ook leerlingen 

die heel vaak niet komen zonder dat er een reden is en ze halen ook slechte cijfers en ze zijn 

ongemotiveerd en ongeïnteresseerd. “Ik heb de leerlingen aangesproken en vervolgens zou ik 

denken dat ze op de lijsten van de decaan komen.” Vaak is onbekend wat er mee is, zou ik denken 

dat ze op de lijsten van de decaan komen, is er geen feedback terug naar de mentor en de leerling 

mag niet herkansen en niet inhalen.  

 “Ik heb niet het gevoel dat ik er heel erg bovenop te hebben gezeten.” “Het is zwaar werk met zulke 

gevallen”, “veel trieste gevallen en je moet veel regelen”, het is zeer intensief en niet zozeer een 

kwestie van tijd, er spelen zaken als drugs, een kind van één, een vader die is opgepakt wegens 

mishandeling, etc..” “Hier ben ik niet voor opgeleid en het is eigenlijk niet wat ik zou willen”, “ik wil 

lesgeven”, “eigenlijk heb ik hierom mijn baan opgezegd.” Mentor van vmbo 3 en vmbo 4 is zeer 

intensief, van vmbo 3 nog intensiever. Enerzijds moet de mentor wel die rol willen en anderzijds die 

mentor ondersteunen met scholing. “ben je daar wel geschikt voor, immers een goede docent is nog 

geen goede mentor.” 

 “Op de ouderavond waren er ongeveer 15 van de 45 ouders aldus de mentor”, dat geeft wel iets 

aan. Er zijn diverse soorten ouders, zoals er ook diverse soorten leerlingen zijn. “De ene ouder is wel 

betrokken, er zijn ouders die niets om hun kind geven en ouders van kinderen die een paar keer 

gezakt zijn omdat de ouders teveel pushen en ze hun kinderen te hoog inschatten.” Ouders van 18- 

leerlingen moeten erbij betrokken worden, voor de andere groep ligt het gedifferentieerder. 



De dalende lijn zou voor een vavo ook weleens een soort constante kunnen zijn en niet te 

veranderen. Het maken van twee groepen zou een goed idee kunnen zijn. Een kleine groep die alleen 

maar toetsen maakt en een groep die lessen volgt en toetsen maakt. Vavo leerlingen komen hier niet 

voor niets, voor sommigen was de presentie op de vorige school ook al een probleem. “We kunnen 

er wellicht dichter op zitten, echter, het vavo is geen VO school.” “je hebt altijd een groepje 

leerlingen die geen zin hebben.” “De dalende aanwezigheid ligt vooral aan de leerlingen, behalve als 

de docent zoals de docent aardrijkskunde dit jaar, maar dan moet je het wel erg bont maken.”  

Een andere vmbo mentor meldt de registratie weliswaar goed verloopt van de aanwezigheid, maar 

dat de reactie via de signalen vanuit het informatiesysteem KRD niet zo soepel verloopt. “Ik vind dat 

docenten een grotere rol moeten spelen “ik heb het gevoel dat sommige docenten het persoonlijke 

gevoel missen.” “Ik vind binding erg belangrijk.” Leerlingen met twee vakken hebben geen mentor en 

die vallen buiten de boot, dat is jammer.” “Vmbo Leerlingen krijgen één mentorles per week en ze 

geven daarin aan dat een slecht rooster het grootste obstakel is om te komen, aldus de mentor.” 

“Ook het alternerende rooster wordt niet goed begrepen door de leerlingen.” “Ik maak tijd voor 45 

minuten gesprekken door het uur in te roosteren”, dan is er een structuur. 

Docenten en de lessen spelen wel een rol, “leerlingen willen filmpjes”, “zeker bij de talen”, echter dat 

ligt aan het management. Niet alle beamers werken, “maar dat is een zaak van het management.”De 

“Vmbo examenklassen zijn heterogene groepen”, dat maakt het vaak lastig. De groep bestaat uit op- 

en afstromers. Dit jaar zijn niet veel leerlingen verwezen voor een loopbaangesprek of een 

beroepskeuzetest, aan het nut ervan wordt ook getwijfeld, aldus de mentor. “Vmbo leerlingen zijn 

soms (net) 16. vavo is dan wel moeilijk. Deze leerlingen zijn gedurende vier jaar op de dagschool 

intensief begeleidt en komen dan op een losser vavo.” “Vmbo leerlingen hebben meer behoefte aan 

een persoonlijke aanpak, voor havo 4 leerlingen geldt dat ook voor een groot gedeelte.” “Het 

volwassen karakter van het vavo kan met name meer gelden voor vwo leerlingen, niet voor de 

andere groepen.” 

“De eerste twee weken van een schooljaar zijn zeer belangrijk. Het er goed opzitten de eerste weken 

van een schooljaar en het nabellen van leerlingen kan gedaan worden door de administratie. De 

eerste drie weken is er toch nog geen binding aldus de mentor.” “Later helpt persoonlijk gebeld 

worden door de mentor zeker.” “Ik heb ook leerlingen gebeld en ouders gesproken”, aldus de 

mentor. De eerste 3 weken kan beter iemand van de administratie elke dag bellen, “zo komen de 

rotte appels boven water.” 



 “Wat me stoort is dat sommige collega’s geen gesprekken met leerlingen hebben gevoerd en hier 

wel uren voor kregen.” “Het invoeren van de leerling gegevens in KRD kost veel tijd.” “ik zie hier 

ongelijkheid, één uur krijgen en niets doen.” 

Een andere mentor vmbo 

Vmbo mentor meldt dat binnen het vmbo 3 er 22 leerlingen instroomden, 9 zijn er voortijdig 

uitgestroomd en er bleven er 13 over. Van die 13 vertoont de helft een goede aanwezigheid en de 

andere helft een matige aanwezigheid vanwege medische en sociale problemen aldus de mentor. De 

groep is sociaal erg zwak en daarnaast zeer heterogeen aldus de mentor, een leerling die in het 

verleden zwaar is gepest, een leerling die zwaar ADHD heeft zit samen met een leerling die direct uit 

de gevangenis komt in de klas. Veel persoonlijke problemen, zoals zware faalangst, medische 

problemen, etc. Naast deze heterogene groep waren er ook een aantal laattijdige instromers en dat 

maakt het nog lastiger. Van de 13 leerlingen gaan er uiteindelijk 2 naar het MBO en 11 naar de vmbo 

examenklas.  De uitvallers zouden eerder uitgeschreven dienen te worden met strakkere contracten 

aldus de mentor. De leerlingen die het eigenlijk niet kunnen drukken zwaar op de mentor, “je hebt 

met ze te doen, aldus de mentor.” “Je overschrijdt je eigen grenzen en dat kost veel tijd”, aldus de 

mentor. De persoonlijke problematiek is groot en ze hebben allemaal hun eigen verhaal”, aldus de 

mentor: opvanghuis, jong van school gestuurd, ADHD, veel potentiële VSV-ers, een leerling heeft al 

een kind, vader alcoholist, veel gepest in het verleden en aan de drugs geweest aldus de mentor.” 

De mentor heeft de leerlingen steeds gebeld en ook de ouders, de leerplichtigen zijn via een collega 

naar het RBL doorverwezen. De uitvallers waren vrijwel allemaal niet meer te redden aldus de 

mentor. Het mentoraat bestond uit een mentoruur waar de leerlingen huiswerk maakten en deels uit 

gesprekken. “Ik had de leerlingen zelf in de les en zat er strak bovenop”, ik heb de leerlingen bij 

verzuim direct gebeld, de 80% regel bood hen wel vrijheid, “daar gaan ze naar leven” en “ze zijn te 

klein om ermee om te gaan.” Ik was er structureel en intensief mee bezig en was zeer betrokken en 

het is eigenlijk qua taakverdeling teveel voor 1 mentor.”  “Ik heb er niet genoeg tijd voor in de 

jaartaak, ik heb er veel eigen tijd in gestopt en dat kon omdat ik parttime werk.” Mentor geeft aan 

dat er voor deze groep een sociaal zeer betrokken mentor nodig is en dat een duo mentoraat met 

een betrokken docent Nederlands bijvoorbeeld die alle leerlingen vaak ziet eigenlijk het beste is. Een 

mentor die tot de ziel kan doordringen en waarmee overleg mogelijk is zou erg goed zijn, aldus de 

mentor. Een combi taak zodat deze emoties ook gedeeld kunnen worden. “Er moet meer overleg 

zijn, en die momenten zijn niet ingeroosterd en dat laat te wensen over.” “Daarnaast zijn er veel 

parttimers onder de docenten.” Voor deze doelgroep zijn zeer betrokken docenten nodig. De docent 

als persoon speelt een grote rol voor deze doelgroep, “kijk maar naar de docent aardrijkskunde die 



nu weg is.” “Ik denk dat meer overlegmomenten, delen van de problematiek, meer  tweede lijns 

begeleiding en meer met de leerlingen doen, zoals kerstontbijt, excursie en gastdocenten wel zou 

helpen.” 

“de leerlingen moet eigenlijk geleerd worden hoe met een agenda te werken, leren hoe ze moeten 

plannen, leren hoe huiswerk te maken, leren hoe ze materiaal moeten verzamelen, sociale 

vaardigheden moeten geleerd worden, gastdocenten zouden ingeschakeld kunnen worden en oud 

leerlingen zouden erbij betrokken kunnen worden”, aldus de mentor. “Er een groep van maken is 

moeilijk, ik spreek ze op hun sociaal gedrag aan”, “soms kunnen ze elkaar wel schieten, aldus de 

mentor.”  De leerlingen zijn niet doorverwezen naar de counselor, want die kent deze leerlingen niet. 

Ook het studenten servicecentrum van het ROC is niet of amper ingeschakeld. Wel zijn leerlingen via 

de trajectbegeleider doorverwezen naar het RBL. “Er zijn niet veel mogelijkheden voor tweede-lijns 

begeleiding, de leerlingen willen vmbo 3 en daarna een diploma in vmbo 4”, aldus de mentor. “Ze 

zijn wel gemotiveerd, maar sociaal niet zo bereid, ze komen niet altijd.” Qua scholing kan ik de 

praktische KRD scholing altijd wel gebruiken of aan iemand vragen”, aldus de mentor. 

Qua ouderbetrokkenheid: de ouders zijn veelal uit beeld en niet betrokken, betrokkenheid van het 

team heeft meer effect dan van ouders, aldus de mentor. “Bij de cijferuitreiking is er geen ouder die 

je bedankt”, aldus de mentor. 

Samenvattend: de KRD digitale signalen van verzuim zijn voor mentoren niet duidelijk genoeg voor 

adequate vervolgacties naar de leerlingen toe, alsmede de vastlegging van die gegevens. Daarnaast 

wordt de taak van mentor qua tijd en intensiteit - gezien de doelgroep- zwaar genoemd. Mentoren 

dienen er geschikt voor te zijn en ook is scholing veelal nodig. Tevens moet een docent wel vmbo- 

mentor willen worden. Aandacht dient besteed te worden aan mentor- en urentoedeling. Er is te 

weinig overleg over leerlingen met een dalende aanwezigheid. Als de aanwezigheid te laag is, komt 

het op het bordje van de decaan. Feedback naar mentor en overleg met mentor kan verbeterd 

worden. Voortijdige schooluitval zou eerder uitgeschreven moeten worden. Interessante lessen in 

lokalen met beamers en een persoonlijke aanpak alsmede mentorlessen waarin leerlingen leren te 

leren spelen een rol bij de aanwezigheid van vmbo leerlingen. Het vmbo kent geen formele 

counselor. Er wordt tijds- en werkdruk ervaren. 

HAVO-mentoren 

Alle havo 4 leerlingen worden begeleid door de onderzoeker zelf in de rol van mentor en decaan. 

Gezien het feit dat hij zichzelf niet kan onderzoeken is er geen interview beschikbaar. Wel kan 

gemeld worden dat de meeste havo 4 leerlingen Web leerlingen zijn en/of een uitgebreid verleden 



hebben aan vooropleiding (doorgaans mislukt) en eveneens vertonen deze leerlingen in verhouding 

tot de havo en vwo leerlingen die dit jaar nieuw instroomden veel servicekenmerken. “Havo 4 een 

klas apart binnen het vavo.” 

Een havo 5 mentor, waarvan de leerlingen overigens melden dat er weinig orde in zijn lessen is, 

meldt dat veel leerlingen voor de tweede of derde keer examen doen. Ze hinken vaak op twee 

gedachten. Aan de ene kant zijn ze vorig jaar gezakt, maar aan de andere kant vinden ze dat ze het 

allemaal al een keer gehad hebben, best een paar lessen kunnen missen en/of het zelf thuis wel 

kunnen doornemen. “Dat probleem is natuurlijk niet specifiek voor dit jaar.” Docent meldt op de 

vraag hoe er wordt ingegrepen bij verzuim “Allereerst door melding aan mentoren. Die gaan een 

gesprek aan met de betreffende leerling. Als dat niet helpt, volgt doorverwijzing naar instanties.” Een 

effectieve wijze om de dalende aanwezigheid is volgens de mentor: “Ik denk dat het in ieder geval 

essentieel is dat de leerlingen zelf het idee hebben dat het volgen van de lessen noodzakelijk is om te 

kunnen slagen voor het examen. Alleen dwang lijkt me niet zinvol.” 

“De echte probleemgevallen blijven weg bij (vrijwel) alle lessen. Ook zie je regelmatig dat ze een 

periode wel komen, dat het op een gegeven moment slechter gaat en daarna misschien weer wat 

beter. Dat lijkt erop te duiden, dat de oorzaak ligt in de persoonlijke levenssfeer van de leerling 

(hoewel het ook nog mogelijk is dat bijvoorbeeld de sfeer op school niet bevalt). Er zullen ook wel 

leerlingen zijn die alleen bij bepaalde vakken wegblijven. Er zijn dan verschillende mogelijke redenen: 

ze vinden het vak niet interessant, aversie tegen de leraar, ze menen dat ze in de les niet krijgen wat 

ze nodig hebben om te slagen, ze denken dat ze het wel weten, etc..” 

“Voor wat betreft een effectieve wijze om leerlingen te helpen, lijkt me alleen dwangmiddelen 

inzetten niet zo zinvol. Misschien lukt het dan wel om ze in de les te krijgen, maar als ze daar dan 

niets uitvoeren en hun medeleerlingen van het werk houden ben je nog verder van huis. Leerlingen 

zullen zelf het idee moeten hebben dat ze beter af zijn wanneer ze de lessen volgen. Maar de grote 

vraag is natuurlijk hoe je ze daarvan kunt overtuigen. De 80%-regeling voor herkansingen vindt ik wel 

nuttig.” “Ik was aan het begin van het jaar van plan om tenminste één gesprek met iedere leerling te 

hebben en meerdere gesprekken met de probleemgevallen. Uiteindelijk heb ik alleen met de 

probleemgevallen speciale langere gesprekken gehad. De anderen heb ik er wel tijdens de lessen op 

gewezen dat ik hun mentor was en zo nu en dan een beetje gevraagd hoe het ging.” “De 

tijdsdrukvond ik een probleem, o.a. door meerdere banen. Verder was het voor mij een probleem 

dat de e-mailadressen van de meeste leerlingen niet in KRD stonden. Een e-mail sturen werkt voor 

mij veel prettiger en  efficiënter dan opbellen.” “Ik ben het actiefst na een toets week, ik kan dan de 

resultaten bij het gesprek betrekken, en probeer afspraken te maken voor de volgende periode.” “De 



aanwezigheid van leerlingen is dit jaar speerpunt van beleid geworden omdat het natuurlijk 

consequenties heeft voor de reputatie, financiën en voor ons voortbestaan.” 

Een andere havo 5 mentor geeft aan dat de computer signalen geeft dat iemand te veel afwezig is, 

“vervolgens neem ik contact op met de leerling.” Als het niet helpt neem ik contact op met de 

decaan havo/vwo. Die neemt contact op met de leerplicht ambtenaar, in het geval van 18+ is dat een 

andere ambtenaar (kwalificatieplicht). De ambtenaar neemt contact op met de leerling, maakt indien 

nodig een afspraak met Decaan en de leerling. “De leerlingen moeten weten dat ze kwalificatieplicht 

zijn  en de ambtenaar moet bevoegdheden hebben net als leerplicht ambtenaar, dat zou effectief zijn 

bij het bestrijden van de dalende aanwezigheid.” “ De reden van verzuim ligt voornamelijk bij de 

leerling zelf”,“ in het algemeen hebben de leerlingen behoefte aan veilige omgeving  en het naar hun 

zin hebben, waar ze met elkaar omgaan en het leuk hebben op het vavo.” “Een effectieve wijze om 

de leerlingen te helpen is m.i. oplossingsgericht werken, met andere woorden niet al te lang in de 

problemen blijven steken, maar snel naar de toekomst kijken. De leerlingen die het niveau niet 

aankunnen, moeten snel naar mbo en het mbo moet  de leerlingen niet eerst  gaan toetsen en de 

leerlingen ook niet vertellen  dat ze volgend schooljaar moeten beginnen. Ze moeten hun 

zusterschool vavo vertrouwen en de leerlingen direct tussentijds aannemen. “Ik zou meer 

mogelijkheden wensen om in te kunnen grijpen bij absentie, maar de leerlingen zeggen duidelijk dat 

ze niet leerplichtig zijn”, “ik vind de huidige manier van werken te vrijblijvend.” “Ouders kunnen bij 

18+ leerlingen ook niet altijd wat doen.” “De belangrijkste factor van invloed op de dalende 

aanwezigheid van de leerlingen is m.i. de kwalificatieplicht.” 

Een derde mentor havo 5 geeft aan:  “ik geloof niets in de aanpak om op de presentie als speerpunt 

steeds meer mankracht in zijn totaliteit op te zetten, omdat de marginale kosten groter zijn dan de 

marginale opbrengst.” “Het moet wel nut hebben.” “het extra voordeel weegt niet op tegen de extra 

inspanning, er wordt al erg veel gedaan.” “Het wekelijks bellen van leerlingen vind ik overdreven en 

zie ik niet als mijn taak.” “Bovendien vind ik de problematiek daar ook te ernstig voor.” “Bij 8 van de 

25 leerlingen schat ik zijn de problemen te heftig.” “Dit soort type leerlingen kun je niet pushen om 

vaker te komen gezien hun gedragsproblematiek.” “Ik heb de indruk dat we zelf een probleem 

maken van de afwezigheid van de leerlingen en zetten er steeds meer mensen op en dat heeft geen 

zin, want ze veranderen toch niet.” “Ik wil alleen dingen doen die ergens toe leiden, maar geen 

dingen die geen nut afwerpen.” “Leerlingen eindeloos achter de broek aan zitten, vind ik niet passen. 

Er moet ergens een grens zijn.” “Het aanwezigheidsgedrag van de kern van leerlingen met meerdere 

problemen is niet te beïnvloeden.”  



“Docenten en mentoren kunnen wel kleine problemen verhelpen, maar geen grote.” De mentor kan 

wel signaleren en moet niet meer bellen als duidelijk is dat deze leerlingen tweedelijns hulp nodig 

hebben”, “dan dienen ze onder de hoede te komen van een andere begeleider.” “Dit soort 

problemen dienen eerder boven water te komen en daar moet je een mentor niet mee belasten, 

want dat gaat ten koste van de energie van de mentor annex docent.” “ik wil me inzetten voor kleine 

problemen, tussendoor of na een les, een mentor moet zich tot de lichte gevallen beperken.” “Bellen 

en ouders erbij betrekken past eigenlijk niet zo in het volwassen onderwijs.” Op de vraag hoe de 

mentor een signaal krijgt, wordt geantwoord dat je dat zelf constateert in de les, maar ze volgen ook 

andere vakken. Dat hoor je dan bij een cijfervergadering en die zijn er volgend jaar ook nog maar 

twee keer per jaar. “Signalen dienen via elders te komen.” “Het gedrag van een derde van de 

leerlingen met een etiquette is op korte termijn niet te veranderen.” “Met 2/3e kun je werken.” “Je 

kunt het paard wel naar het water brengen, maar je kunt hem niet laten drinken” is het antwoord op 

de vraag of de docent, de mentor en de didactiek een rol zouden kunnen spelen. “De mentor dient 

beter te weten hoe die tweedelijns hulp inschakelt, mij is onduidelijk wie nu wat doet, de counselor 

is ook te vrijblijvend. Mij is onduidelijk wat de zorgcoördinator kan doen.” “De mentor dient wel 

beter te weten wat er nu allemaal speelt”, dat is een belangrijke rol: “signaleren.” “Bij een 

uitgebreide problematiek moet de mentor ontlast worden.” 

 “Volgend jaar wordt de lat voor de leerlingen hoger gelegd, ze moeten alle lessen volgen.” “Als 

beloning krijgen ze nog maar één herkansings- of inhaaltoets voor die goede presentie. “Ik zie dat als 

een straf. Als het aanwezigheidsgedrag minder goed is, mogen ze nog maar één toets herkansen.” 

“Leerlingen komen hier om een cijfer te krijgen en daar moeten ze alle gelegenheid toe krijgen en 

niet straffen voor een lage aanwezigheid.” 

“Ik heb wel steeds meer het gevoel in de loop der jaren steeds meer mijn best te moeten doen om 

de leerlingen te bereiken.” Op de vraag of de manier van lesgeven van invloed kan zijn, is het 

antwoord “ik tracht altijd een goede sfeer te creëren in de les.” “Ik denk dat in plaats van straf geven 

aan leerlingen die niet beïnvloedbare factoren hebben niet goed is en dat je ze beter kan belonen 

door ze in een aparte klas te zetten met de toon dat we ze als maatwerk willen voorbereiden op het 

examen, uit de massa want daar verzuipen jullie.” “Ik ben uiteindelijk enthousiast om de rol van 

mentor in te vullen, maar het moet wel nut hebben.” “De leerlingen met gestapelde problematiek 

moeten eerder boven water komen, zodat die de docenten (en andere leerlingen) niet frustreren.” 

Samenvattend: havo 5 leerlingen dienen zelf het idee te hebben dat de lessen noodzakelijk zijn om te 

kunnen slagen en probleemgevallen dienen in kaart te worden gebracht door de mentoren en 

daarna te worden doorverwezen. Daarvoor dient regelmatig contact te zijn met de leerlingen en die 



informatie dient te worden vastgelegd. Emailadressen van leerlingen en ouders in KRD zouden 

daarbij zeer praktisch zijn. Havo 4 leerlingen vormen een aparte groep met een mentoruur. Deze 

leerlingen vertonen in verhouding veel servicekenmerken en behoeven in de meeste gevallen extra 

aandacht qua tijd en intensiteit. 

VWO-mentoren, counselor en examencommissie 

Een vwo mentor, tevens counselor, meldt dat de dalende trend in de aanwezigheid zorgen baart. 

“Mogelijke oorzaken zouden kunnen zijn roostergaten, een slechte motivatie bij aanvang en 

eventueel onaantrekkelijke lesinhoud. De school registreert op tijd en betrouwbaar, maar er wordt 

niet op tijd en adequaat ingegrepen op docenten en op schoolniveau om de afwezigheid te kunnen 

voorkomen. Er is een registratiefunctionaris nodig die meteen opbelt, lik op stuk beleid.” “Leerlingen 

dienen aangesproken te worden op hun gedrag en docenten dienen te laten zien dat ze het 

vervelend vinden als de leerlingen er niet zijn.” “Door zelf positief te zijn en te laten merken dat het 

ertoe doet als een leerling fris en vrolijk in de klas zit is de aanwezigheid als docent te beïnvloeden.”  

“Ik houd zeker drie gesprekken per leerling per jaar en als ik te laat een gesprek houd is dat door de 

tijdsdruk en te weinig tijd.”  “Voor bellen als docent is geen tijd.” Docent is bereid te helpen en 

leerlingen aan te spreken en geeft tevens aan dat het zorgcircuit (eerste en tweedelijnsbegeleiding) 

beter in stelling gebracht kan worden en organisatorische processen duidelijker kunnen. “Leerlingen 

hebben behoefte aan structuur om de chaos te kunnen bezweren”, “ouders kunnen meer en actiever 

betrokken worden het voorkomen van verzuim.” 

Een andere vwo-mentor, tevens hoofd examenbureau, geeft aan dat de presentie niet door iedereen 

even goed vastgelegd, “vanuit mijn baan controleer ik dat namelijk.” Bij mij is iemand afwezig als hij 

er de hele les niet is. “Volgend jaar is ziek zijn wel geoorloofd als de leerling zich heeft afgemeld, 

alleen met leerlingen die meer dan 20% geoorloofd afwezig zijn, dient uiteraard zeker gesproken te 

worden.” “De procedure is dat de mentor de leerling dient te  bellen en daarvoor krijgt de mentor 

signalen vanuit het registratiesysteem KRD. Elke mentor heeft een caseload van ongeveer 20 

leerlingen en mentoren zouden die leerlingen elke laatste werkdag van hun werkweek dienen te 

bellen (en gegevens vast te leggen).” “Leerlingen zien de huidige aanwezigheidsnorm van 80% als 

een grens”, “vaak vinden deze leerlingen school niet zo spannend, immers ze zijn hiervoor veelal al 

gezakt en hun werk trekt veelal meer”, “vaak zien leerlingen het nut van de lessen niet zo in.” 

“Daarnaast stellen leerlingen veelal uit en denken ‘ik ga later wel leren’, “ze hebben zelf niet zo in de 

gaten dat leren wel helpt.” 

“De aanwezigheid van minderjarigen is een andere kwestie. De verwijzingen naar het RBL lopen wel, 

echter, dit jaar waren er een aantal minderjarige leerlingen die al een startkwalificatie hadden en die 



kwalificatie is sterker dan de leerplichtwet, ze konden niet meer verwezen worden naar het RBL”, die 

paar leerlingen zijn dan moeilijk te vatten.” 

“De relatief grote groep meerderjarigen  moeten we in de gaten houden. Meerderjarige leerlingen 

met slechte cijfers werden dit jaar naar het RMC verwezen omdat ze potentieel schoolverlater 

waren. Eigenlijk zouden we deze externe partij hier niet nodig voor moeten hebben. Externe partijen 

inschakelen zou alleen bij het spelen van persoonlijke factoren moeten gebeuren. Dit zijn interne 

zaken.” ”Het RMC is iemand van buiten en dit dient binnen de school opgelost te worden .” 

“Komend schooljaar houden een grens aan van 90% aanwezigheid om te mogen inhalen en 

herkansen en dat melden we niet aan de leerlingen”, de examencommissie beslist. “Leerlingen die 

zomaar wegblijven dienen te worden aangesproken door de mentor, die gaat een grotere rol 

vervullen. ““als mentor kun je veel doen”, “de leerlingen die nu tussen de 70% en 75% aanwezig zijn, 

is de moeilijkste groep.” “Mentoren moeten met leerlingen praten, meedelen dat deze aanwezigheid 

veel te weinig is en hen erop wijzen dat ze een inhaal en/of herkansing zo verspelen.” Een leerling die 

het te bont maakt met verzuimen, proberen we als extraneus in te schrijven en dat heeft 

consequenties voor die leerling, want die krijgt dan helemaal geen geld meer.” “De rol van mentor 

wordt belangrijker, ik weet zeker dat dit de kern is van het probleem.” ”Een mentor moet dichterbij 

de leerlingen staan”, mentor dient te bellen en dient die gegevens vast te leggen. Een mentor moet 

dat wel doen door er tijd voor vrij te hebben / maken en ook dient de mentor de ouders erbij te 

betrekken.” 

Samenvattend: de motivatie van de leerlingen en het lesaanbod, het nut van de lessen, is belangrijk 

voor de aanwezigheid. De presentie blijkt overigens niet in alle gevallen goed vastgelegd. Daarnaast 

dienen mentoren hun leerlingen in beeld te hebben. Daarvoor is regelmatig contact nodig aan de 

hand van de verzuimsignalen vanuit KRD. Gegevens dienen te worden vastgelegd n.a.v. de 

gesprekken. Daarbij wordt werk- en tijdsdruk ervaren. 

 

 

VWO-mentoren die tevens HAVO 5 mentor zijn 

Een mentor meldt: “ik registreer alle leerlingen die te laat zijn ook als afwezig.” De verzuimsignalen 

komen uit het informatiesysteem KRD, maar ik vind dat er teveel signalen worden gesignaleerd en 

herhaald en die klik ik dan weg.” “vwo-leerlingen zien zelf de consequenties en zijn op dat gebied 

niet meer bij te sturen want ze zijn al te oud, havo leerlingen zijn soms wel bij te sturen, met name 

de jongeren.” Wat betreft de redenen van verzuim kijken vwo leerlingen met name naar het oordeel 

van de kwaliteit van de docenten en de lessen, ze komen als ze de docent goed vinden. Vwo 



leerlingen willen geen huiswerk maken in de lessen, ze komen voor wat ze thuis niet kunnen doen.” 

Havo leerlingen werken veel en denken dat ze het zelf kunnen, zien de meerwaarde van de les niet 

zo.”  “Ik heb het gevoel dat de mentorgesprekken nuttig zijn, als ik de opbrengst zie, heb ik meer 

gesprekken en dat werkt ook vice versa .” “De minderjarige leerlingen rapporteer ik naar degene die 

die leerlingen naar het RBL verwijst en de 18+ leerlingen verwijs ik naar de counselor of de 

examencommissie.  “Ik kan veel zelf.” De 18+ leerlingen moeten de opbrengst van de les inzien of 

d.m.v. de 80% regeling beloond worden met een herkansing, dat motiveert hen. Dreigt de 

aanwezigheid onder de 80% te gaan, dan gaan ze juist meer spijbelen want ze halen het toch niet.”  

In 2012-2013 moeten leerlingen meer komen voor minder beloning, ik heb de indruk dat het meer 

werk voor het vavo oplevert en ik denk dat er meer onrustige klassen komen maar ik vind toch goed 

dat ze het doen de grens optrekken naar 100% (alle lessen volgen). Duidelijkheid bieden is belangrijk, 

bijvoorbeeld 90% aanwezigheidsplicht want leerlingen calculeren toch.  Als de straf niet duidelijk is of 

inconsequent dan helpt het niet, de praktijk zal het uitwijzen, er kan zo wel rechtsongelijkheid 

ontstaan.” “Straf en beloning moeten duidelijk zijn, iemand die zijn percentage niet haalt zou zijn 

prestatiepunten eigenlijk ook niet mogen behalen, aldus de docent. Dit is de wijze waarop leerlingen 

denken en daar gaat het om.” 

“Mentor is een eerste lijns begeleider. Ik heb 45 mentorleerlingen en dat vind ik prima, de kern die 

echt ziek is waarbij de drempel zo hoog ligt om te gaan bellen (schizofrenie bijv.) is gering. Ik heb 

geen scholing nodig.” Ouderbetrokkenheid voor 18+ leerlingen zie ik niet zo zitten, ouders zijn m.i. 

vaak teveel betrokken en dat zou bij relatief veel leerlingen zelfs de oorzaak kunnen zijn van het feit 

dat ze hier zitten: teveel positieve druk vanuit thuis.” 

95% van de leerlingen is 18+, die moeten de opbrengst zien van de lessen of beloond worden met de 

80% regeling (belonen met een herkansing). 

Een andere mentor meldt dat er meer aan het mentoraat gedaan kan worden. Er blijken een paar 

onduidelijkheden te bestaan. Allereerst wie het signaal zou moeten geven aan de mentor dat een 

leerling verzuim heeft. Het computersysteem geeft telkens bij inloggen signalen, echter, hier blijkt 

onduidelijkheid over. Ook wordt gemeld dat de docent het erg druk heeft en geen of weinig tijd heeft 

om gesprekken vast te leggen. Tevens is de docent niet goed bekend met de werking van het 

computersysteem. Docent geeft ook aan dat er eerst een ander computersysteem was en dat als het 

nu helder is dat dit systeem blijft, de mentoren er in geschoold dienen te worden. De digitale 

signalen uit KRD  van het verzuim worden ook herhaald betreffende die leerlingen en het is de 

mentor onduidelijk wie er nu wat dient te doen. “Waar komt het signaal van verzuim vandaan en wie 

moet wat doen, dat is niet duidelijk.” Tevens meldt docent dat de jaartaak onduidelijk is van de 



docenten. Op andere scholen hoef je minder les te geven en op het VAVO dient er meer te worden 

gedaan omdat de lesweken in de jaartaak maar tot week 34 gaan. “de regels en procedures zijn voor 

docenten en mentoren niet goed helder en veranderen vaak, aldus docent.” Docent meldt te weinig 

tijd te hebben tussen de drukke werkzaamheden als docent om alle mentor gesprekken te voeren en 

ook vast te leggen. Docent heeft het gevoel de jaartaak al vol te hebben met het lesgeven. Bovendien 

vindt er ook geen sanctie plaats als de gesprekken niet worden gehouden, aldus de docent. 

“De aanwezigheid is zeer belangrijk en met name in de maanden september tot en met november, 

aldus de mentor. Dan zou er één persoon moeten zijn die dat doet, aldus de docent. Maar daar is 

geen persoon en geen geld voor, aldus de mentor.” Docenten met een hoge werkdruk hebben 

sowieso te weinig tijd om te bellen, aldus de docent. De vraag is ook in hoeverre dit de taak is van 

een docent, aldus de ondervraagde. Het bellen van leerlingen is wel nuttig, maar er zou één persoon 

met een hele jaartaak moeten komen en het is geen klus voor tussen de lessen door, aldus de 

docent. Zelf heb ik dit jaar geen leerlingen gebeld om te vragen waarom je er niet was, vorige jaren 

wel en toen werd er ook vaak gemeld “ik lig nog te slapen.” “Toch is bellen is wel nuttig, aldus de 

mentor.” 

Docent meldt dat vavo geen voortgezet onderwijs is. Leerlingen denken vaak al voordat ze aan het 

vavo beginnen dat dit volwassenenonderwijs is en dat afwezig zijn hier mag”, aldus de mentor. 

Een havo- en vwo-docent  geeft aan dat de lessen ook een grote rol kunnen spelen voor de leerlingen 

om ook daadwerkelijk de lessen te blijven volgen. “Bij een boeiender les met een link met de toets 

die komt, dan komen de leerlingen”, aldus de docent. “Een minder saaie les die goed is voorbereidt, 

dat is aantrekkelijk voor de leerlingen.” “Een actieve docent is belangrijk.” “Als ik zeg, we gaan 

volgende week iets doen voor de toets, dan komen ze.” “Orde houden is ook erg belangrijk, de 

clownen in de klas zouden er eigenlijk eerder uitgestuurd dienen te worden want dat gaat ten koste 

van de rest, ik zou dat ook eerder moeten doen.” “Saaie lessen zijn niet aantrekkelijk om te komen, 

maar er zijn ook veel heterogene groepen. Maar iedereen weet dat je ook lessen op routine draait en 

dat wordt vaak een saaie les, aldus docent. Je moet er zelf voor waken dat dit niet steeds dezelfde 

klas is, aldus docent.” Heel erg vervelend is het als leerlingen niet komen en de volgende week tegen 

je zeggen “ we hebben niets gemist hebben we gehoord.” “Zodra de les nuttig is voor de leerlingen 

en ze de stof wel echt missen of zodra het voor een cijfer gaat, dan komen ze wel”, aldus de docent. 

“Goed lesgeven is belangrijk.” Docent geeft aan bij voorkeur les te geven aan doublanten, want die 

zijn serieuzer en beseffen meer waarom ze hier zitten, aldus docent. Vwo leerlingen beseffen dat 

sowieso het beste, aldus de docent. havo 4 leerlingen zijn een moeilijk en lastig publiek, aldus 

docent. Eigen havo 4 leerlingen binnen de havo 5 het volgende schooljaar met doublanten van een 



andere school, vallen ook vaak negatief op in gedrag en aanwezigheid, aldus docent. Hier zou meer 

aandacht aan besteed moeten worden. 

Binnen het vavo zijn er ook leerlingen die uitvallen wegens ziekte etcetera en leerlingen die niet 

komen, omdat ze toch goede cijfers (denken) te halen en om die reden niet gevoelig lijken voor de 

beloning met een herkansingstoets. Daartussen is de middengroep en die zou met boeiende lessen 

en een lopend mentoraat binnenboord gehouden moeten worden. 

Samenvattend: boeiende lessen die verband houden met de examenstof en bij voorkeur iets extra’s 

brengen en een lopend mentoraat dienen ervoor te zorgen dat de leerlingen de lessen blijven volgen. 

Daarnaast blijkt de registratie van de aanwezigheid niet altijd uniform. Vwo leerlingen zouden extra 

kijken naar de kwaliteit van de docenten en de lessen. Mentorgesprekken zijn nuttig voor de 

aanwezigheid. Leerlingen dienen duidelijkheid te krijgen. De verzuimsignalen vanuit KRD werken niet 

gebruikersvriendelijk. Docenten ervaren werk- en tijdsdruk. 

De administratie 

Vergeleken met het mbo van het ROC, waar een medewerker heeft gewerkt verloopt de registratie 

op het vavo zeer goed. Wel geeft een andere medewerker aan dat “docenten eerder hun presentie 

dienen in te voeren en niet achteraf”, “het wordt vaak niet opgeschreven, vervolgens vergeten en 

iedereens staat opeens aanwezig bij zo’n les.” De administratie controleert de lessen waarbij niets is 

ingevuld zeer frequent en accuraat en docenten worden erop aangesproken. “Docenten dienen het 

wel goed en op tijd in te vullen”, aldus de administratie. “punt van aandacht blijft dat docenten 

eerder en niet achteraf hun presentie dienen in te  vullen.”  “als ouders gemaild worden, dan dient 

de presentie ook te kloppen natuurlijk.” 

Leerlingen die de administratie bellen om zich ziek te melden, noemen ook regelmatig “ik kan niet 

komen, want ik moet werken”, en bij avondlessen “ik kan niet komen, want ik moet sporten”, aldus 

de administratie. Ziek melden door leerlingen dient er ook toe te leiden dat ziek dan als geoorloofd 

verzuim wordt geregistreerd. Nu valt ziek zijn binnen de 20%. “je krijgt de aanwezigheid nooit zoals 

het moet zijn op een vavo, leerlingen werken, sporten, laten een vak vallen, stoppen helemaal of 

dreigen te gaan stoppen, worden ziek, hebben geen motivatie meer en leerplichtigen mogen sowieso 

niet uitgeschreven worden.” ”Tussenuren en late lessen zijn funest voor de aanwezigheid aldus de 

administratie, zeker bij vmbo leerlingen”, “dan gaan ze gelijk naar huis.” “te laat wordt door het 

systeem naar rato berekend.” 



In het verleden heeft de administratie wel leerlingen gebeld, echter, enerzijds hebben ze het druk en 

anderzijds reageren leerlingen er niet meer op als ze steeds datzelfde telefoonnummer zien. Tevens 

vinden de medewerkers dat de mentor dient te bellen.  

Periodiek rode kaarten verzenden maakt wel indruk aldus de administratie, echter, ze worden ook 

door leerlingen onderschept. Beter zou nog zijn periodiek emails naar het adres van de ouders. Dit 

jaar is dat emailbestand per ongeluk gewist.  Sowieso komen er volgend jaar emails naar alle 

minderjarige leerlingen en ouders en hun uitbestedende school. Voor leerlingen van 18 jaar en 

ouder, die niet zijn uitbesteed mogen deze emails alleen als de leerling er bij de inschrijving voor 

heeft getekend. De administratie meldt dat in het systeem KRD wel te zien moet zijn, welke leerling 

voor die toestemming heeft getekend. Dit is belangrijk bij de intake, aldus een andere medewerkster. 

De administratie merkt dat sommige docenten geen mentorgesprekken houden, echter, ze zien wel 

een verbetering bij sommige docenten ten opzichte van de vorige jaren. “sommige mentoren komen 

opeens om leerling lijsten met telefoonnummers vragen.” De administratie meldt dat mentoren 

meer structuur in hun mentorlessen en gesprekken zouden moeten hebben en die gegevens vast 

dienen te leggen, “nu gebeurt dit een beetje hapsnap.” “De administratie heeft het gevoel dat de 

mentoren meer achter de leerlingen aan zouden moeten zitten”, “begeleiders dienen te bellen, 

emails te sturen en leerlingen op hun gedrag aan te spreken.” “Ook dient er contact met de ouders 

gezocht te worden.” 

Het belonen met een her en inhaaltoets voor een goede presentie werkt zeer goed. “ de 

administratie vindt dat er bij 100% aanwezigheid geen beloning van 2 toetsen herkansen moet 

komen, want dan heeft de school er erg veel werk aan.” “Meer straffen heeft geen zin, als ze niet 

komen, komen ze toch niet” aldus de administratie. 

“Leerlingen die 18 en ouder zijn en niet worden uitbesteed door een dagschool is een probleem.”  

“Uiteindelijk is het altijd de leerling die besluit wel of niet te komen.”  “Op uitbestede leerlingen is 

meer grip, want dan kan ook de dagschool in kennis worden gesteld.” 

“leerlingen vragen de administratie vaak om hun aanwezigheidspercentage, ook zelfs op het moment 

dat ze zichzelf ziek melden, om te kijken of dat nog kan, aldus de administratie.” Leerlingen 

berekenen tot hoever ze kunnen gaan met de 80% regel en het kunnen inhalen en herkansen als 

beloning. Dat percentage wordt niet meer gegeven, aldus een andere medewerkster en dan vragen 

de leerlingen het soms bij de docenten, en sommige docenten blijken het opeens wel te geven. Dat 

was niet de afspraak, aldus de administratie. 



Er wordt vermeld dat een goede controle door iedereen van groot belang is. Ook door middel van 

periodieke docenten vergaderingen die er eigenlijk niet veel zijn. Het vavo dient niet geheel het 

beleid van een dagschool over te nemen, want dan zeggen leerlingen; “dan had ik daar beter kunnen 

blijven.” Tevens meldt de administratie dat het wel afhankelijk is of we spreken over vmbo 3, 4 of 

vwo 6. Binnen vmbo 4 moeten veel meer persoonlijke gesprekken plaats vinden en dient de 

leerlingen geleerd te worden om het nut te laten inzien  van de opleiding, waarvoor ze het doen.” 

“Binnen het vmbo bijvoorbeeld zitten ook minderjarige leerlingen die naar school moeten in verband 

met de Leerplicht” en “vwo leerlingen weten meer waarvoor ze het doen.” “Hoe hoger het niveau, 

des te meer zien ze het nut van ‘dit is mijn laatste kans’ aldus de administratie.” Dit maakt veel uit 

voor de manier van benaderen voor de begeleiders. 

De administratie ervaart dat er met name bij minderjarigen adequaat wordt ingegrepen bij verzuim. 

Samenvattend: de administratie merkt dat leerlingen hun aanwezigheid berekenen en dat ze zich 

vaak telefonisch afmelden met redenen als werk en sport. Late lessen en tussenuren veroorzaken 

veelal afwezigheid. De administratie acht het nabellen van een leerlingen een taak van de mentoren. 

De presentie wordt niet in alle gevallen accuraat ingevuld door de docenten waardoor de informatie 

soms laat en minder betrouwbaar is. De administratie signaleert verschillen tussen de verschillende 

schoolsoorten.  Vwo leerlingen zien het sterkst ‘dit is mijn laatste kans’, vmbo leerlingen dienen veel 

meer gesprekken te hebben. “Leerlingen die 18 en ouder zijn en niet worden uitbesteed door een 

dagschool is een probleem.”  “Uiteindelijk is het altijd de leerling die besluit wel of niet te komen.”  

“Op uitbestede leerlingen is meer grip, want dan kan ook de dagschool in kennis worden gesteld.” 

Het mentoraat wordt in vele gevallen een beetje als ‘hap-snap’ervaren. 

 

  



De rector 

De aanwezigheid vertoont een trend die wordt bepaald door het VAVO publiek, hun idee is van 

volwassenenonderwijs, waar je zelf de aanwezigheid kan bepalen, bovendien hebben ze niet altijd 

een mooi rooster en komt het door de binding met de school.  De reden van verzuim ligt met name 

bij de leerling zelf, de leerlingen denken dat ze soms maar een lesje wegblijven, vaak is het zelfs 

onbewust. Er is wel een verschil qua aanwezigheidsgedrag op het vmbo en op het vwo. Op het vwo is 

de presentie in orde, op het vmbo niet en het havo bevindt zich ertussen. De school registreert en 

signaleert de aanwezigheid goed en er wordt adequaat ingegrepen op afwezigheid, de knelpunten 

zijn de apparatuur. “Als de hulpmiddelen maar werken” en de “apparatuur het toelaat.” 

Voor het komende schooljaar krijgen de ouders en de leerlingen een email bij afwezigheid in plaats 

van een rode kaart. Bij de inschrijving worden de emailadressen al genoteerd. De school gaf eigenlijk 

vroeger aan dat de leerlingen 20% van de lessen weg mochten blijven, hopelijk gaat het dit jaar 

anders want dan moeten ze alle lessen volgen en als ze zich ziek melden is het geoorloofde 

aanwezigheid, voorheen was dat niet het geval.  

Speerpunt betekent een intensievere inzet van het personeel, hoe ervaren zij dat denkt u ? “weet ik 

niet, docenten zijn nu allemaal mentor” en dat is een onderdeel van het werk. Docenten krijgen 2 uur 

per leerling.” Bovendien heeft de docent er zelf last van als de leerlingen niet komen. “Docenten 

kunnen wel scholing gebruiken, echter, het systeem is vrij simpel.” “Het mentoraat hangt af van de 

jaartaak van de betrokkene, teveel mentorleerlingen voor 1 persoon werkte niet, 25 leerlingen is te 

doen.” “Per mentor ga ik nu de scholing bekijken, er komt nu een vergadering die alleen gaat over 

presentie, dat was eerder niet het geval.” “Bij een effectieve wijze om leerlingen te helpen dient er 

wel voor gewaakt te worden dat er niet meer gesprekken worden gevoerd dan dat de leerling in de 

klas is geweest”, “ouders dienen meer betrokken te worden bij de aanwezigheid, dat is niet alleen 

een rol van de school.” “De rol van de ouders is eigenlijk belangrijker dan die van het RBL en het 

RMC.” “De meerderheid omarmt het beleid qua steun en draagkracht van de collega’s om de 

aanwezigheidsproblematiek aan te pakken, er wordt immers altijd geklaagd over de aanwezigheid 

van leerlingen in de lessen.” 

Samenvattend acht de rector dat de afwezigheid m.n. bij de leerlingen zelf ligt, veelal onbewust. 

Voor volgend jaar is het aanwezigheidsbeleid aangepast en dienen alle leerlingen alle lessen te 

volgen. Ziek zijn is dan binnen grenzen wel geoorloofd. Alle docenten worden mentor. Knelpunt is 

met name de apparatuur. De rol van ouders is erg belangrijk bij de aanwezigheid. 

 



De extern betrokkenen 

RMC verzuimmedewerker 18+ 

De RMC verzuimmedewerker geeft aan dat “jongeren te gemakkelijk over lessen volgen bij het VAVO 

denken en dat zelf wel kunnen invullen”, “vaak blijken er achteraf op de vorige school ook al 

problemen te zijn geweest en de reden ligt dan niet bij het VAVO.” “Leerlingen komen ook veelal niet 

terug voor één lesuur zen zeker niet als het lesrooster niet aaneengesloten is.” 

Er is sprake van een dubbel negatief effect. Relatief veel leerlingen die relatief veel verzuim hebben, 

behalen relatief matige tot (zeer) slechte cijfers. Nu blijkt dat ook zowel havo 5 als vwo 6 leerlingen 

met veel verzuim en die slechte cijfers geen mentorgesprek hebben gehad. De RMC 

verzuimmedewerker geeft aan dat “als er een melding komt van het vavo via duo dat de mentoren 

hun acties hebben gedaan, echter, de praktijk wijst iets anders uit. Soms is er zelfs helemaal geen 

contact geweest of zijn er geen gesprekken gevoerd met de jongere.” “Er dient meer begeleiding van 

docenten/mentoren te komen”  

“Verzuim wordt te laat gesignaleerd en als iemand zich veelvuldig ziek meldt, wil dat niet zeggen dat 

de mentor niets hoeft te doen.” De tijdsfactor is bepalend voor het dalende verzuim, namelijk op tijd 

reageren anders krijgen de leerlingen het gevoel “wij tellen toch niet mee.” Te bestraffend optreden 

houdt het risico in dat de zwakke band die deze leerlingen wellicht al hebben met de school 

verbroken kan worden (Lecoutere, 1998). 

De verzuimmedewerker geeft aan dat naast een verbetering van de zorgstructuur (preventief en 

curatief) ook het lesaanbod beter zou kunnen aansluiten op de doelgroep jongeren en dat 

lesroosters beter dienen aan te sluiten, zoals ze vernam tijdens de RMC gesprekken van de 

leerlingen. 

Wat betreft de preventieve begeleiding “dient de school direct te bellen, een sms en/of mail te 

sturen, in ieder geval ervoor zorgen op wat voor manier dan ook om onmiddellijk contact te 

hebben.” “De administratie zou hier ook een rol in kunnen spelen, de administratie kan fungeren als 

contactpersoon, bellen/sms zenden als jongeren er niet zijn. In de gaten houden als het langer dan 3 

dagen is, dan gelijk melden.” Bij te veel ziek aangeven bij de mentor/zorgcoördinator. 

“De procedures rondom aan- en afwezigheid zijn bij de gesproken leerlingen niet altijd helder, ook 

wordt ziek zijn als ongeoorloofd geregistreerd en dat klopt niet, ziek zijn moet niet meegenomen 

worden in de 80% aanwezigheid. Dat laatste is ook een struikelblok” 



“De mentor moet op de hoogte zijn, dat is de eerste winst voor het VAVO bij het keren van de 

dalende aanwezigheid.” “Het probleem van de dalende aanwezigheid is niet van het laatste jaar, dat 

is er altijd al geweest. Door het verplicht afmelden voor het schooljaar 2012-2013 wordt het steeds 

meer zichtbaarder schat ik in.” “De redenen van afwezigheid liggen niet alleen bij de jongeren, de 

mentor moet ook iets doen.” “Naast een goede registratie dient er voorlichting te worden gegeven 

aan de jongeren wat wel en niet kan/moet en aandacht voor de jongeren als ze er niet zijn, en de 

reden waarom.” “Het VAVO registreert het verzuim wel, echter, er werd niet op tijd gekeken naar al 

het verzuim bij elkaar en er werd onvoldoende gereageerd op de signalen van de dalende 

aanwezigheid.” “Ziekteverzuim is niet ongeoorloofd, wat niet wil zeggen dat je bij veel ziekteverzuim 

ook niets hoeft te doen.” “De huidige manier van werken lijkt te vrijblijvend en er lijkt nog te weinig 

steun van het management om de dalende aanwezigheid preventief aan te pakken.” 

“Als er iets aan de hand is dient er meer aandacht te zijn voor de leerlingen, soms is een gesprekje 

volgens mij al voldoende”, “daarnaast dient voor de leerlingen duidelijk te zijn wie aangesproken kan 

worden, de mentor, de counselor, de zorgcoördinator. Leerlingen weten dat niet altijd.” “Niet iedere 

betrokkenen (school, docent, leerling, ouder) kent zijn verantwoordelijkheden met betrekking tot het 

voorkomen van verzuim.” “Docenten/mentoren geven met name weinig tijd, tijdsdruk en te druk en 

het feit dat leerlingen 18+ zijn aan als reden wanneer er weinig of geen mentorgesprekken zijn 

geweest.” “De belangrijkste factoren van invloed op de dalende aanwezigheid van de leerlingen zijn 

volgens mij de leerlingen zelf, de school en de ouder.” 

Samenvattend: “Jongeren denken te gemakkelijk over lessen volgen bij het VAVO. Zij denken dat zelf 

wel te kunnen invullen. “Docenten/mentoren geven met name weinig tijd, tijdsdruk en te druk en het 

feit dat leerlingen 18+ zijn aan als reden wanneer er weinig of geen mentorgesprekken zijn geweest.” 

Er is sprake van een dubbel negatief effect. Relatief veel leerlingen die relatief veel verzuim hebben, 

behalen relatief matige tot (zeer) slechte cijfers. Nu blijkt dat ook zowel havo 5 als vwo 6 leerlingen 

met veel verzuim en die slechte cijfers geen mentorgesprek hebben gehad. “Verzuim wordt te laat 

gesignaleerd en als iemand zich veelvuldig ziek meldt, wil dat niet zeggen dat de mentor niets hoeft 

te doen.” De tijdsfactor is bepalend voor het dalende verzuim, namelijk op tijd reageren anders 

krijgen de leerlingen het gevoel “wij tellen toch niet mee.” “Daarnaast dient voor de leerlingen 

duidelijk te zijn wie aangesproken kan worden, de mentor, de counselor, de zorgcoördinator. 

Leerlingen weten dat niet altijd.” “Niet iedere betrokkenen (school, docent, leerling, ouder) kent zijn 

verantwoordelijkheden met betrekking tot het voorkomen van verzuim.” 

 

  



De leerplichtambtenaar 

“Er zijn verschillende oorzaken voor verzuim, de ene ligt voornamelijk aan de leerling zelf maar 

sommige ook aan de school.” “ De school dient duidelijke voorlichting aan begin van schooljaar aan 

alle nieuwe studenten te geven, consequent bijhouden van de verzuimregistratie en daarna 

handelen, verzuimprotocol in acht nemen en zorgleerlingen in beeld hebben.” 

“Een effectieve wijze om leerlingen te helpen is volgens mij in de eerste plaats te luisteren naar de 

leerlingen en te horen wat de behoefte is zonder iets op te dringen, meer naast de leerling gaan 

staan in plaats van tegenover hem/haar, daarna het zorgaanbod aan laten sluiten bij de behoefte, 

preventief werken. Dat wil zeggen dat leerlingen beter op de hoogte zijn van zaken als 

verzuimregistratie en zorgaanbod.” “Het zorgaanbod ook hanteren naar de leerlingen toe.” 

“Daarnaast zou het lesaanbod beter moeten aansluiten bij de lesbehoefte en moeten gaten in het 

lesrooster vermeden worden. Ook zijn er leerlingen die de verkeerde keuze hebben gemaakt in 

opleiding, het jaar niet af willen maken en tussentijds over willen stappen, maar dat lukt vaak niet” 

“Ik zie graag dat er bij afwezigheid direct gebeld wordt met de ouders, eventueel ook bij 18+ zodat er 

direct contact is, uit ervaring weet ik dat leerlingen de post onderscheppen thuis zodat ouders vaak 

niet op de hoogte zijn.” “De administratie kan afwezige leerlingen en ouders dezelfde ochtend bellen 

wanneer ze er niet zijn, op die manier maak je het voor hen bespreekbaar ’s avonds aan de 

keukentafel, zodat ouders zich ook meer verantwoordelijk voelen. Ideaal zou zijn als ouders ook 

inzage zouden hebben in de verzuimregistratie op het VAVO.” 

“Indien een leerling ziek wordt gemeld door ouders (18-) of de leerling zelf (18+) is het geoorloofd 

verzuim.” “Het VAVO kan de trend van de dalende aanwezigheid keren als er wordt gekeken naar de 

redenen van verzuim en daar op inspelen.” “Dit verzuim is al jaren zo, maar er wordt nu meer op 

gelet en mijn ervaring is dat hoe beter er wordt geregistreerd hoe meer verzuim er gezien wordt, dat 

betekent  niet dat er ook daadwerkelijk meer verzuim is.” “Ik heb een tijd geleden een 

verzuimprotocol gemaakt voor ROC Leiden maar de taken voor verantwoordelijk personen binnen 

het onderwijs, het staat dus wel op papier maar ik durf niet met zekerheid te zeggen dat dit protocol 

ook altijd wordt nagekomen en gehanteerd.”  

“Docenten hebben training gehad in KRD en verzuimregistratie maar die trainingen moet men blijven 

houden omdat het anders wegzakt en docenten het idee krijgen dat er toch niets mee gebeurd en 

dan wellicht eenzelfde gedrag laten zien als de leerlingen als zij in de gaten hebben dat er geen 

consequenties zijn als zij niet in de les verschijnen.” “Docenten hebben wel genoeg tijd om leerlingen 

aan te spreken op hun verzuim, maar, bellen zal lastiger zijn daarom roep ik al jaren bij ROC Leiden 



om daar een aantal stagiaires van de opleiding maatschappelijk dienstverlening bijvoorbeeld om 

leerlingen te bellen, gebleken is namelijk uit onderzoek dat als je telkens leerlingen en vooral ook 

ouders belt als een leerling er niet is, ze dat op een gegeven moment de keel uitkomt en ze dan wel 

weer naar school toe gaan om te voorkomen dat ze gebeld blijven worden.” 

“Ik ben bang dat de huidige manier van werken nog te vrijblijvend is.” Als er goed geregistreerd 

wordt, leerlingen en ouders op de hoogte gebracht worden en er consequent gemeld wordt bij de 

leerplichtambtenaar of de 18+ consulent zou ik al blij zijn.” “Ik ondervind wel steun van het 

management bij het aanpakken van schoolverzuim, zoals pas bij een vergadering van het 

managementteam waar verzuim en voortijdig schoolverlaten op de agenda stond.” 

“Voor leerlingen is het belangrijk dat ze het idee hebben dat er naar ze geluisterd wordt, dat er 

mensen zijn die hun kunnen helpen als er behoefte aan is en dat dit bij hen duidelijk is wie dat is.” “Ik 

vind dat ouders op het VAVO meer en actiever betrokken moeten worden bij het voorkomen van de 

dalende aanwezigheid, zelfs bij 18+ leerlingen en ik denk dat de school wel de 

verantwoordelijkheden met betrekking van het voorkomen van  het verzuim kent, maar bij de 

docenten heb ik er soms vraagtekens bij, de leerling kent de verantwoordelijkheden niet altijd en 

ouders ook niet altijd.” “Docenten/mentoren geven met name weinig tijd, tijdsdruk en te druk als 

reden aan als er weinig mentorgesprekken zijn geweest” 

Samenvattend: “Ik ben bang dat de huidige manier van werken nog te vrijblijvend is.” “Er zijn 

verschillende oorzaken voor verzuim, de ene ligt voornamelijk aan de leerling zelf maar sommige ook 

aan de school.” “ De school dient duidelijke voorlichting aan begin van schooljaar aan alle nieuwe 

studenten te geven, consequent bijhouden van de verzuimregistratie en daarna handelen, 

verzuimprotocol in acht nemen en zorgleerlingen in beeld hebben.” “Een effectieve wijze om 

leerlingen te helpen is volgens mij in de eerste plaats te luisteren naar de leerlingen en te horen wat 

de behoefte is zonder iets op te dringen, meer naast de leerling gaan staan in plaats van tegenover 

hem/haar, daarna het zorgaanbod aan laten sluiten bij de behoefte, preventief werken. Dat wil 

zeggen dat leerlingen beter op de hoogte zijn van zaken als verzuimregistratie en zorgaanbod.” “Het 

zorgaanbod ook hanteren naar de leerlingen toe.” “Daarnaast zou het lesaanbod beter moeten 

aansluiten bij de lesbehoefte en moeten gaten in het lesrooster vermeden worden.”  “Ik zie graag dat 

er bij afwezigheid direct gebeld wordt met de ouders, eventueel ook bij 18+ zodat er direct contact 

is, uit ervaring weet ik dat leerlingen de post onderscheppen thuis zodat ouders vaak niet op de 

hoogte zijn.” 



De wet 

“Aanwezigheid is geen exameneis maar een onderwijseis. “ Dus maatregelen in het kader van 

aanwezigheid mogen niet het examen raken.” 

“In de wetgeving omtrent de VO-examens is vrij nadrukkelijk geprobeerd de pedagogische rol van de 

school te scheiden van de exameneisen. Het uitgangspunt was en is daarbij dat het examen een 

cleane meting van het resultaat moet zijn en niet met pedagogische motieven mag worden 

doorkruist om de zuiverheid ten goede te laten komen. Als iemand zich misdraagt (bijvoorbeeld 

wegblijft) dan krijgt ie straf, worden zijn ouders uitgenodigd en wordt hij desnoods verwijderd. Dat 

het voor VAVO soms lastig is omdat de pedagogische context anders is, dat is duidelijk.” 

 

Observaties (Logboek) en RMC gesprekken met 18+ verzuimers 

De dalende trend in de aanwezigheid: Op 25 januari 2012 meldt de rector in een vergadering ““De 

dalende trend van aanwezigheid is ingezet: havo 4 aanwezigheid deze toets periode nog maar 73% 

en havo 5 zelfs een daling tot 70%.” De rector mailt een takenlijst en meldt aan de collega’s:  “waar 

komt die dalende aanwezigheid vandaan, wat is er aan de hand “ en “zelfs de aanwezigheid van de 

goede leerlingen neemt af .”  

Factoren van invloed op de dalende aanwezigheid: er blijkt inderdaad sprake van een dubbel negatief 

effect. Relatief veel leerlingen die relatief veel verzuim hebben, behalen relatief matige tot (zeer) 

slechte cijfers. Nu blijkt tijdens de RMC gesprekken dat er zowel havo 5 als vwo 6 leerlingen met veel 

verzuim en die slechte cijfers geen mentorgesprek hebben gehad. Ouders zijn dan ook vaak niet op 

de hoogte zoals uit de gesprekken bleek. Leerlingen die wel een mentorgesprek hebben gehad 

blijken niet allemaal uit zichzelf naar de counselor en/of zorg coördinator te gaan en de 

onderwijsondersteunende diensten ontvangen weinig hulpvragen en eventueel verdere 

hulpverlening. 

Voortijdige schooluitval en bestandsvervuiling: daarnaast blijkt dat er bij opvolgende 

rapportvergaderingen nog steeds leerlingen uit de vorige vergadering die uitgeschreven zouden 

worden, nog ingeschreven staan. Het RMC bevestigt dat het VAVO dergelijke leerlingen eerder uit 

dient te schrijven zodat voortijdige schooluitval eerder boven water komt. Het verzuim van deze 

leerlingen zijn meestal het gevolg van gestapelde problematiek zoals uit de RMC gesprekken bleek en 

doorgaans liggen die factoren buiten het VAVO. Hier had sneller geïntervenieerd kunnen worden 

aldus de RMC verzuimmedewerker. Sommige leerlingen hadden zelfs voor het VAVO behouden 

kunnen blijven aldus het RMC. Tevens meldt het RMC dat er amper tweede meldingen van het VAVO 



komen, ”hierdoor is het moeilijk om het effect te meten van deze meldingen.” Het deels uitschrijven 

voor een vak bleek soms ook een oorzaak te zijn van een strategische keuze, leerlingen in de 

examenklas maken soms die keuze en gaan vervolgens voor de andere vakken’. Voor 2012-2013 

wordt en bij de intake goed gekeken naar het aantal vakken dat een leerling gaat volgen, zo bleek uit 

de openingsvergadering inschrijving 2012-2013.  

“Er wordt te laat RMC gemeld, het doel van het RMC is dat die jongeren op de school blijven, aldus 

de verzuimmedewerker 18+ op 2 februari 2012 tijdens een overleg met de rector, de RMC 

verzuimconsulent en de trajectbegeleiders. Tevens werd expliciet aangegeven dat er teveel 

leerlingen onterecht ingeschreven staan bij het vavo, het ROC is in het algemeen te voorzichtig met 

uitschrijven aldus het RMC. Bij uitschrijving komen deze leerlingen op een VSV-lijst en 

trajectbegeleiders pakken dat op. Het betreft vrijwel altijd redenen alwaar het vavo niets aan kan 

doen. Dit beeld wordt bevestigd door de aanwezigen. Er dient eerder grip te komen op deze groep 

die negatief drukt op de aanwezigheid en de capaciteit binnen het vavo, zodat er eerder kan worden 

uitgeschreven en de verdere hulpverlening die leerlingen kunnen oppakken. Uitbestede 18+ 

leerlingen mogen slechts in overleg met VO school worden uitgeschreven, 18- leerlingen mogen niet 

zomaar worden uitgeschreven, er dient overleg met het RBL te zijn. 

 

De intake: Daarnaast meldt het RMC: “ Het ROC neemt te gemakkelijk leerlingen aan aldus het RMC.” 

Deze leerlingen verzuimen, halen de opleiding niet en geven het slechte voorbeeld voor de rest van 

de klas, aldus de verzuimmedewerker 18+. “De kans voor leerlingen moet wel reëel zijn.” Ook dient 

goed te worden gekeken naar de laattijdige inschrijving en of de kans voor deze leerlingen wel reëel 

is. De coördinator begeleidingszaken van het ROC geeft ook aan dat er eigenlijk bij de intake al meer 

in kaart gebracht kan worden waar de begeleidingsbehoefte ligt en dat de aansluiting met de derde 

lijn nog niet optimaal is. 

 

De rol van het mentoraat bij de dalende aanwezigheid: Het belang inzien van het mentoraat en het 

belang van registreren van de mentorgegevens in een gezamenlijke database is een proces waarin 

verschillende docenten in verschillende fasen verkeren. Een docent geeft op 2 februari 2012 aan dat 

“we doen teveel in Nederland voor leerlingen, zo worden ze niet goed voorbereid op de toekomst.” 

Een andere mentor meldt een dag later per email “Ik (wij) krijgen voortdurend meldingen van 

mentorleerlingen die te vaak afwezig zijn. Niet duidelijk is echter over welke periode het gaat en bij 

welk percentage over die periode. Ook kunnen we geen einde aan die meldingen maken in het 

systeem, terwijl we eigenlijk gewoon weten wat er aan de hand is. Nu blijkt dus dat die meldingen als 

spam worden ervaren en gewoon weggeslikt worden. Dit alles lijkt me niet effectief.” Een andere 



medewerker van het vavo meldt hierop “Ik vind het eerlijk gezegd nogal zorgelijk als een mentor een 

verzuimsignaal als spam betiteld; zorgelijk in dit geval met betrekking tot het functioneren van de 

mentor.” 

Op 14 februari werden de eerste RMC gesprekken gehouden. In het algemeen valt volgens de RMC 

verzuimmedewerker op dat er leerlingen zijn zonder dossier uit het verleden, er is niets bekend bij 

leerplicht en de VO-school en op het vavo vertonen ze het beeld van verzuim, ADHD, verslaafd of 

hebben geen reëel beeld van zichzelf. Op het vavo komt opeens veel boven water, dat is frappant. Er 

komt opeens een ‘nieuw’ dossier boven water. Ten tweede zijn er leerlingen met een groot dossier 

die toegelaten worden op het vavo. Deze leerlingen kunnen de motivatie en zelfstandigheid van het 

vavo veelal niet op brengen. Vooraf dient bekend te zijn wat zo’n leerling dan nodig heeft om op het 

vavo wel succesvol te zijn, dat zou de VO begeleider moeten weten. “Betrokkenheid VO-school met 

het vavo lijkt te ontbreken, zij sturen de leerlingen door en doen er vervolgens niet mee. De Vo 

school is er ook bij gebaat om het goed te laten verlopen, want als de leerling niet slaagt komt dat bij 

hen op de VSV-lijst.” “Wat als derde punt opvalt is dat bij deze leerlingen er verschillende mensen 

een beetje mee bezig zijn geweest, echter, er was geen sprake van een contactpersoon. Na soms late 

interventies en door verschillende personen komt op dit moment, na deze RMC verwijzing, meer 

boven water. Opvallend is verder dat de meeste leerlingen zichzelf lijken te overschatten en denken 

het wel te kunnen halen. Ze denken er veelal te gemakkelijk over. Het feit dat we er nu bovenop 

zitten werkt wel, geeft de leerlingen het gevoel dat we erbij betrokken zijn. Na elk rapport een 

gesprek met ALLE  leerlingen wat betreft cijfers en aanwezigheid lijkt noodzakelijk. Opvallend is dat 

de leerlingen dankbaar zijn voor het gesprek en het nodig lijken te hebben. Ouders geven leerlingen 

van 18+ vaak opeens veel minder aandacht omdat ze dan ‘volwassen ‘ zijn, zoals leerlingen 

aangeven.  Het lijkt er naar aanleiding van deze gesprekken op dat het verzuim zeker niet altijd aan 

de jongeren ligt. Dit werd ook bevestigd door de RMC verzuimmedewerker 18+. 

 

De mentor en het registreren in KRD van mentorgegevens: Er zijn op peildatum 1/9/2011-14-02-2012: 

731 verbintenissen op het VAVO bekend (inclusief beëindigde contracten). 231 van deze 731 

leerlingen hebben 1 of meer aandachtspunten zoals dyslexie, faalangst, verzuimverleden, adhd, 

vermoeidheid, speciale aandacht. Bij de intake wordt hier specifiek naar gevraagd. Echter, in de 

praktijk blijkt dat er later nog meer bekend wordt tijdens de opleiding. Bij sommige leerlingen staat 

e.e.a. genoteerd onder bijzonderheden en op die tekst kan niet geselecteerd worden. 



 

Bijlage 3 Topics voor interviewleidraden 

 

Hoe kijken docenten tegen het probleem aan ? 

Wat vindt u van het probleem van de dalende aanwezigheid van leerlingen in de lessen en hoe denkt 

u dat die die dalende trend wordt veroorzaakt ? 

Vindt u dat de school  de aanwezigheid op tijd en goed (betrouwbaar) registreert ? 

Vindt dat de school de afwezigheid op tijd signaleert ? 

Denkt u dat deze gegevens betrouwbaar en op tijd worden gesignaleerd ? 

Vindt u dat er op tijd en adequaat wordt ingegrepen op afwezigheid om het verzuim te kunnen 

voorkomen? 

Hoe wordt er volgens u ingegrepen ? 

Wat is volgens u  een effectieve wijze om de afwezigheid te voorkomen ? 

Ligt de reden van verzuim voornamelijk bij de leerling zelf ? 

 

Wat is volgens u  een effectieve wijze om leerlingen te helpen ? 

Hoeveel gesprekken houdt u gemiddeld per leerling per schooljaar ? 

Als u geen of te laat een gesprek houdt, wat is dan de reden ? 

- Tijdsdruk 

- Te weinig tijd 

- Teveel leerlingen 

- Te druk 

- Leerlingen zijn meerderjarig 

- Ik woon te ver van mijn werk 

- Deze taak staat niet in mijn jaartaakbrief 

- Ik heb ook nog een andere baan 

Wat vindt u van het sturen van ‘rode kaarten’ en brieven aan leerlingen als ze gedurende een 

periode afwezig zijn ? 

Welke rol zou de administratie kunnen vervullen denkt u ? 

Zijn de procedures rondom aan- en afwezigheid bij u helder ? 

Vinden activiteiten in het kader van verzuim voornamelijk incidenteel plaats ? 

Wat gebeurt er als een leerling zich formeel ziek meldt, is de afwezigheid dan geoorloofd ? 



Denkt u een rol te kunnen spelen om de dalende trend van de aanwezigheid van leerlingen in de klas 

te keren ? 

Zou u een rol willen spelen ? 

Hoe zou die rol eruit zien ? 

Hoe komt het nu volgens u dat de absentie zo’n hardnekkig probleem is en zelfs als speerpunt van 

beleid is betiteld voor 2012-2013 door de rector ? 

Denkt u dat het zorgcircuit (eerste en tweedelijnsbegeleiding) goed in stelling is gebracht ? 

Wat zou er volgen u moeten veranderen ? 

Denkt u dat docenten annex mentoren begeleiding of scholing kunnen gebruiken om de 

aanwezigheid eerder te kunnen signaleren en aan te kunnen pakken ? 

Heeft u tijd genoeg om uw leerlingen te kunnen bellen en aan te kunnen spreken op hun 

aanwezigheid ? 

Zou u meer mogelijkheden wensen om in te kunnen grijpen bij absentie ? 

Vindt u de huidige manier van werken te vrijblijvend ? 

Is u duidelijk wie verantwoordelijk is en wie wat doet t.a.v. de aanwezigheid van leerlingen ? 

Denkt u dat die taken goed zijn verdeeld ? 

Zijn er volgens u heldere organisatorische processen ? 

Ondervindt u steun van het management om de dalende aanwezigheid preventief aan te pakken ? 

(en van collega’s ?) 

Heeft u voldoende faciliteiten om de dalende aanwezigheid te kunnen signaleren, te voorkomen en 

te helpen verminderen ? 

Vindt u dat het VAVO ondersteuning biedt aan het verzuim van leerlingen: 

- Duidelijke verwachtingen 

- Duidelijke doelstellingen 

- Mogelijkheden tot sanctioneren indien een deelnemer niet aan de afspraken voldoet ? 

- Zoeken naar alternatieven 

- Is er eenduidigheid over het optreden tegen verzuim ? 

Aan welke hulp hebben leerlingen behoefte denkt u ? 

Vindt u dat ouders meer en actiever betrokken moeten worden bij het voorkomen van verzuim ? 

Besteedt de school volgens u veel aandacht aan een goede relatie met ouders/verzorgers ? 

 



 

Hoe kijken de leerplichtambtenaar en de verzuimmedewerker 18+  en het SSC (loopbaanadviseurs 

ROC Leiden) tegen het probleem aan ? 

Wat vindt u van het probleem van de dalende aanwezigheid van leerlingen in de lessen en hoe denkt 

u dat die dalende trend wordt veroorzaakt ? 

Vindt u dat de school  de aanwezigheid op tijd goed  (betrouwbaar)  registreert ? 

Denkt u dat deze gegevens betrouwbaar en op tijd worden gesignaleerd ? 

Vindt u dat er op tijd en adequaat wordt ingegrepen op afwezigheid ? 

Wat kunnen naar aanleiding van uw gesprekken met leerlingen en mentoren de mogelijke en 

waarschijnlijke oorzaken zijn van de dalende aanwezigheid ? 

Denkt u dat het zorgcircuit (eerste en tweedelijnsbegeleiding) goed in stelling is gebracht ? 

Welke verbeterpunten ziet u ? 

Indien een docent geen of weinig gesprekken heeft gehouden, wat ia dan volgens u de reden ? 

- Tijdsdruk 

- Te weinig tijd 

- Teveel leerlingen 

- Te druk 

- Leerlingen zijn meerderjarig 

- Woont te ver van het werk 

- Deze taak staat niet in de jaartaakbrief 

- Heeft ook nog een andere baan 

Hoe wordt er volgens u ingegrepen ? 

Wat is volgens u  een effectieve wijze om verzuim te voorkomen ? 

Wat is volgens u  een effectieve wijze om leerlingen te helpen ? 

Wat vindt u van het sturen van ‘rode kaarten’ en brieven aan leerlingen als ze gedurende een 

periode afwezig zijn ? 

Welke rol zou de administratie kunnen vervullen denkt u ? 

Zijn de procedures rondom aan- en afwezigheid bij u helder ? 

En zijn de procedures ook helder bij de docenten, mentoren en de leerlingen ? 

Wat gebeurt er als een leerling zich formeel ziek meldt, is de afwezigheid dan geoorloofd ? 

Denkt u dat het VAVO rol te kunnen spelen om de dalende trend van de aanwezigheid van leerlingen 

in de klas te keren ? 



Hoe ziet u die rol voor het VAVO ? 

Hoe komt het nu volgens u dat de absentie zo’n hardnekkig probleem is en zelfs als speerpunt van 

beleid is betiteld voor 2012-2013 door de rector ? 

Heeft de school een sluitend verzuimbeleid ? 

Vinden activiteiten in het kader van verzuim voornamelijk incidenteel plaats ? 

Ligt de reden van verzuim voornamelijk bij de leerling zelf ? 

Wat zou er volgen u moeten veranderen ? 

Denkt u dat docenten annex mentoren begeleiding of scholing kunnen gebruiken om de 

aanwezigheid eerder te kunnen signaleren en aan te kunnen pakken ? 

Denkt u dat docenten en mentoren genoeg tijd hebben om leerlingen te kunnen bellen en aan te 

kunnen spreken op hun aanwezigheid ? 

Zou u meer mogelijkheden wensen om in te kunnen grijpen bij absentie ? 

Vindt u de huidige manier van werken te vrijblijvend ? 

Is u duidelijk wie verantwoordelijk is en wie wat doet t.a.v. de aanwezigheid van leerlingen ? 

Denkt u dat die taken goed zijn verdeeld ? 

Zijn er volgens u heldere organisatorische processen ? 

Ondervindt u steun van het management om de dalende aanwezigheid preventief aan te pakken ? 

Denkt u dat de mentoren en docenten en trajectbegeleiders op het VAVO die steun ondervinden ? 

Heeft het VAVO volgens u voldoende faciliteiten om de dalende aanwezigheid te kunnen signaleren, 

te voorkomen en te helpen verminderen ? 

Vindt u dat het VAVO ondersteuning biedt aan het verzuim van leerlingen: 

- Duidelijke verwachtingen 

- Duidelijke doelstellingen 

- Mogelijkheden tot sanctioneren indien een deelnemer niet aan de afspraken voldoet ? 

- Zoeken naar alternatieven 

- Is er eenduidigheid over het optreden tegen verzuim ? 

Aan welke hulp hebben leerlingen behoefte denkt u ? 

Vindt u dat ouders meer en actiever betrokken moeten worden bij het voorkomen van verzuim ? 

Iedere betrokkene (school, docent, leerling, ouder) kent zijn/haar verantwoordelijkheden m.b.t. het 
voorkomen van verzuim ?  

>Heeft u verder nog een relevante en additionele visie en/of opmerkingen t.a.v. het knelpunt van de 

dalende aanwezigheid in de lessen ? 



Hoe kijkt de rector van het VAVO tegen het probleem aan ? 

Hoeveel docenten werken er op het VAVO ? 

Hoeveel Fte is dat ? (zijn er veel parttimers?) 

In welke richting en hoe worden die docenten de laatste jaren geschoold ? 

Wat vindt u van het probleem van de dalende aanwezigheid van leerlingen in de lessen en hoe denkt 

u dat die dalende trend wordt veroorzaakt ? 

Vindt u dat de school  de aanwezigheid op tijd goed registreert ? 

Vindt dat de school de afwezigheid op tijd signaleert ? 

Denkt u dat deze gegevens betrouwbaar en op tijd worden gesignaleerd ? 

Vindt u dat er op tijd en adequaat wordt ingegrepen op afwezigheid ? 

Ligt de reden van verzuim voornamelijk bij de leerling zelf ? 

Hoe wordt er volgens u ingegrepen ? 

Wat is volgens u  een effectieve wijze om verzuim te voorkomen ? 

Wat is volgens u  een effectieve wijze om leerlingen te helpen ? 

Denkt u dat het zorgcircuit (eerste en tweedelijnsbegeleiding) goed in stelling is gebracht ? 

Wat gebeurt er als een leerling zich formeel ziek meldt, is de afwezigheid dan geoorloofd ? 

Denkt u een rol te kunnen spelen om de dalende trend van de aanwezigheid van leerlingen in de klas 

te keren ? 

Zou u een rol willen spelen ? 

Hoe zou die rol eruit zien ? 

Hoe komt het nu volgens u dat de absentie zo’n hardnekkig probleem is en zelfs als speerpunt van 

beleid is betiteld voor 2012-2013 door de rector ? 

Wat zou er volgen u moeten veranderen ? 

Denkt u dat docenten annex mentoren begeleiding of scholing kunnen gebruiken om de 

aanwezigheid eerder te kunnen signaleren en aan te kunnen pakken ? 

Zou u meer mogelijkheden wensen om in te kunnen grijpen bij absentie ? 

Is u duidelijk wie verantwoordelijk is en wie wat doet t.a.v. de aanwezigheid van leerlingen ? 

Denkt u dat die taken goed zijn verdeeld ? 



Zijn er volgens u heldere organisatorische processen ? 

Vinden activiteiten in het kader van verzuim voornamelijk incidenteel plaats ? 

Ondervindt u voldoende steun en draagvlak van de collega’s  om de dalende aanwezigheid preventief 

aan te pakken ? 

Heeft u voldoende faciliteiten om de dalende aanwezigheid te kunnen signaleren, te voorkomen en 

te helpen verminderen ? 

Vindt u dat het VAVO ondersteuning biedt aan het verzuim van leerlingen: 

- Duidelijke verwachtingen 

- Duidelijke doelstellingen 

- Mogelijkheden tot sanctioneren indien een deelnemer niet aan de afspraken voldoet ? 

- Zoeken naar alternatieven 

- Is er eenduidigheid over het optreden tegen verzuim ? 

Aan welke hulp hebben leerlingen behoefte denkt u ? 

Vindt u dat ouders meer en actiever betrokken moeten worden bij het voorkomen van verzuim ? 

 

Hoe kijken ouders tegen het probleem aan ? 

Vindt dat de school de afwezigheid op tijd signaleert ? 

Vindt u dat er op tijd en adequaat wordt ingegrepen op afwezigheid ? 

Hoe wordt er volgens u ingegrepen ? 

Wat is volgens u  een effectieve wijze om verzuim te voorkomen ? 

Vinden activiteiten in het kader van verzuim voornamelijk incidenteel plaats ? 

Wat is volgens u  een effectieve wijze om leerlingen te helpen ? 

Wat vindt u van het sturen van ‘rode kaarten’ en brieven aan leerlingen als ze gedurende een 

periode afwezig zijn ? 

Zijn de procedures rondom aan- en afwezigheid bij u helder ? 

Wat gebeurt er als een leerling zich formeel ziek meldt, is de afwezigheid dan geoorloofd ? 

Zou u een rol willen spelen ? 

Hoe zou die rol eruit zien ? 

Wat zou er volgen u moeten veranderen ? 

Is u duidelijk wie verantwoordelijk is en wie wat doet t.a.v. de aanwezigheid van leerlingen ? 



Vindt u dat het VAVO ondersteuning biedt aan het verzuim van leerlingen: 

- Duidelijke verwachtingen 

- Duidelijke doelstellingen 

- Mogelijkheden tot sanctioneren indien een deelnemer niet aan de afspraken voldoet ? 

Aan welke hulp hebben meerderjarige leerlingen behoefte denkt u t.a.v. hun aanwezigheid op school  

Besteedt de school volgens u veel aandacht aan een goede relatie met ouders/verzorgers ? 

Vindt u dat ouders meer en actiever betrokken moeten worden bij het voorkomen van verzuim ? 

Ligt de reden van verzuim voornamelijk bij de leerling zelf ? 

 

 

Open vragen bij vragenlijsten aan leerlingen: 

Wat zijn de redenen van de afname van de aanwezigheid ? (welke zijn beïnvloedbaar ?) 

Hoe komt het dat het aanvankelijk wel goed gaat ? 

Ligt de reden van verzuim voornamelijk bij de leerling zelf ? 

Laat de school op tijd van zich horen als je eens een les afwezig bent ? 

Vinden activiteiten met betrekking tot verzuim voornamelijk incidenteel plaats ? 

Denk je met de afwezigheid weg te kunnen komen ? 

Geloof je in de opleiding, boeit het of ga je liever werken/sporten ? 

Vertoon je dit gedrag ook op je werk ? 

Welke factoren kunnen ervoor zorgen je wel alle lessen blijft volgen ? 

Welke invloed heeft de mentor op jouw aanwezigheid ? 

Spelen de lessen en de docenten een rol ? 

Speelt de beloning met een herkanstoets of inhaaltoets een rol ? 

Spelen de bonus/prestatietoetsen een rol, op welke wijze het meest ? 

Spelen de prestatiepunten voor elk vak een rol om daadwerkelijk de lessen blijven volgen ? 

Spelen de brieven die de school vanuit de examencommissie stuurt t.a.v. de lage aanwezigheid en de 

mogelijke straffen (consequentie) een rol ? 

Indien je afwezig bent, waarom meld je jezelf niet altijd formeel af (bellen) ? 



Spelen ouders een rol bij de aanwezigheid van minderjarige en meerderjarige leerlingen (net 18 en 

19 jarige leerlingen bijvoorbeeld). 

Besteedt de school volgens jou veel aandacht aan een goede relatie met ouders/verzorgers ? 

  



Bijlage 4 Vragenlijsten schoolbeleving 

 

 

Vragenlijsten Dr. H. Ritzen (2004) en een bewerking van de Schoolbelevingsschaal van Stoel (1982): 

Acedemic selfconcept: 

 

1. De leraren op deze school verwachten te veel van mij. 

 Bijna allemaal 

 Meer dan de helft 

 Sommige 

 Bijna geen enkele 

 

 

2. Ik voel me opgejaagd op school. 

 Meestal 

 Vaak 

 Soms 

 Bijna nooit 

 

 

3. Op school ben ik nogal zenuwachtig.  

 Meestal 

 Vaak 

 Soms 

 Bijna nooit 

 

 

4. Ik ben tevreden over mijn schoolprestaties. 

 Meestal 

 Vaak 



 Soms 

 Bijna nooit 

 

5. De leraren zijn tevreden over mijn schoolprestaties. 

 Bijna allemaal 

 Meer dan de helft 

 Sommige 

 Bijna geen enkele 

 

 

6. Ik kan op school goed meekomen. 

 In bijna alle vakken 

 In meer dan de helft van de vakken 

 In sommige vakken 

 In bijna geen enkel vak 

 

7. Ik voel me slecht op mijn gemak op school. 

 Meestal 

 Vaak 

 Soms 

 Bijna nooit 

 

 

8. Ik voel mij onzeker op school. 

 Meestal  

 Vaak 

 Soms 

 Bijna nooit 

 

 

9. Ik zou liever anders willen zijn dan ik nu ben. 

 Zo denk ik er meestal over 



 Zo denk ik er vaak over 

 Zo denk ik er soms over 

 Zo denk ik er bijna nooit over 

 

 

Algemeen: 

 

1. Ik vind het leuk op school. 

 Meestal 

 Vaak 

 Soms 

 Bijna nooit 

 

 

2. Ik voel me ongelukkig als ik op school zit. 

 Meestal 

 Vaak 

 Soms 

 Bijna nooit 

 

 

3. De sfeer bij ons op school is goed. 

 Meestal 

 Vaak 

 Soms 

 Bijna nooit 

 

 

4. Ik heb een hekel aan school. 

 Meestal 

 Vaak 



 Soms 

 Bijna nooit 

 

5. Ik ga graag naar school. 

 Meestal 

 Vaak 

 Soms 

 Bijna nooit 

 

 

6. Ik voel me thuis op deze school. 

 Meestal 

 Vaak 

 Soms 

 Bijna nooit 

 

 

7. Ik zou liever van school af gaan. 

 Zo denk ik er meestal over 

 Zo denk ik er vaak over 

 Zo denk ik er soms over 

 Zo denk ik er bijna nooit over 

  



Leerstof: 

 

1. De lessen op school zijn de moeite waard. 

 Bijna allemaal 

 Meer dan de helft 

 Sommige 

 Bijna geen enkele 

 

 

2. Ik zou liever naar een andere school gaan. 

 Meestal denk ik er zo over 

 Vaak denk ik er zo over 

 Soms denk ik er zo over 

 Ik denk er bijna nooit zo over 

 

3. De tijd die je op school zit, is goed besteed. 

 Meestal 

 Vaak 

 Soms 

 Bijna nooit 

 

 

4. Op school gaat de tijd vlug voorbij. 

 Meestal 

 Vaak 

 Soms 

 Bijna nooit 

 

 

5. Ik verveel mij tijdens de lessen. 

 Bij bijna alle lessen 



 Bij meer dan de helft van de lessen 

 Bij sommige lessen 

 Bij bijna geen enkele lessen 

 

 

6. Ik denk dat je op school dingen moet leren waar je later nooit meer wat aan hebt. 

 Zo denk ik er meestal over 

 Zo denk ik er vaak over 

 Zo denk ik er soms over 

 Zo denk ik bijna nooit over 

 

 

7. Ik verveel me op school. 

 Meestal 

 Vaak 

 Soms 

 Bijna nooit 

 

 

8. Ik vind het saai bij ons op school. 

 Meestal 

 Vaak 

 Soms 

 Bijna nooit 

 

 

9. Huiswerk maken is nodig. 

 Helemaal mee eens 

 Een beetje mee eens 

 Een beetje mee oneens 

 Helemaal niet mee eens 

 



 

10. Je hebt er niks aan om naar school te gaan. 

 Helemaal mee eens 

 Een beetje mee eens 

 Een beetje mee oneens 

 Helemaal niet mee eens 

 

Leraar als didacticus: 

 

1. De leraren doen alsof ze altijd alles beter weten. 

 Bijna alle leraren 

 Meer dan de helft van de leraren 

 Sommige leraren 

 Bijna geen enkele leraar 

 

2. De leraren geven op een leuke manier les. 

 Bijna allemaal 

 Meer dan de helft 

 Sommige 

 Bijna geen enkele 

 

 

3. De leraren hier op school zijn goed. 

 Bijna allemaal 

 Meer dan de helft 

 Sommige 

 Bijna geen enkele 

 

 

4. De leraren kunnen goed uitleggen hoe iets in elkaar zit. 

 Bijna allemaal 



 Meer dan de helft 

 Sommige 

 Bijna geen enkele 

 

 

5. De leraren doen meestal moeite om de lessen interessant te maken. 

 Bijna alle lessen 

 Meer dan de helft van de leraren 

 Sommige leraren 

 Bijna geen enkele leraar 

 

 

6. De leraren geven moeilijk les. 

 Bijna allemaal 

 Meer dan de helft 

 Sommige 

 Bijna geen enkele 

 

 

7. Als ik moeilijkheden heb met leren dan word ik door de leraren goed geholpen. 

 Door bijna allemaal 

 Door meer dan de helft 

 Door sommigen 

 Door bijna geen enkele 

 

 

8. De leraren verdelen de proefwerken goed over het hele jaar. 

 Bijna alle leraren  

 Meer dan de helft van de leraren 

 Sommige leraren 

 Bijna geen enkele leraar 

 



 

9. De leraren houden er rekening mee wat wij interessant vinden. 

 Bijna alle leraren 

 Meer dan de helft van de leraren 

 Sommige leraren 

 Bijna geen enkele leraar 

 

10. Ik heb vertrouwen in de leraren. 

 In bijna alle leraren 

 In meer dan de helft van de leraren 

 In sommige leraren 

 In bijna geen enkele leraar 

 

Leraar als persoon: 

 

1. De leraren behandelen mij hier op school alsof ik een klein kind ben. 

 Meestal 

 Vaak 

 Soms 

 Bijna nooit 

 

 

2. De leraren hebben een hekel aan mij. 

 Bijna allemaal 

 Meer dan de helft 

 Sommige 

 Bijna geen enkele 

 

 

3. De leraren trekken sommige leerlingen voor. 

 Bijna alle leraren 



 Meer dan de helft van de leraren 

 Sommige leraren 

 Bijna geen enkele leraar 

 

 

4. De leraren bij ons op school zijn aardig. 

 Bijna allemaal 

 Meer dan de helft 

 Sommige 

 Bijna geen enkele 

 

 

5. De leraren zijn onrechtvaardig. 

 Bijna allemaal 

 Meer dan de helft 

 Sommige 

 Bijna geen enkele 

 

 

6. Met de leraren bij ons op school valt goed te praten. 

 Met bijna allemaal 

 Met meer dan de helft 

 Met sommigen 

 Met bijna geen enkele 

 

 

7. Met de meeste leraren kan ik goed opschieten. 

 Met bijna allemaal 

 Met meer dan de helft 

 Met sommigen 

 Met bijna geen enkele 

 



 

8. De leraren hebben ook buiten de lessen om belangstelling voor mij. 

 Bijna allemaal  

 Meer dan de helft 

 Sommige 

 Bijna geen enkele 

 

 

9. De leraren hebben weinig begrip voor de leerlingen. 

 Bijna alle leraren 

 Meer dan de helft van de leraren 

 Sommige leraren 

 Bijna geen enkele leraar 

 

 

10. Ik heb de indruk, dat de leraren waarvan ik les heb mij goed kennen. 

 Bijna allemaal 

 Meer dan de helft  

 Sommige  

 Bijna geen enkele 

 

 

11. Ik vind de leraren hier op school vaak onredelijk. 

 Bijna allemaal 

 Meer dan de helft  

 Sommige  

 Bijna geen enkele 

 

 

12. De leraren hier op school hebben regelmatig een slecht humeur. 

 Bijna allemaal 



 Meer dan de helft 

 Sommige 

 Bijna geen enkele 

 

 

13. De leraren hebben alleen belangstelling voor de leerlingen die zij aardig vinden. 

 Bijna alle leraren 

 Meer dan de helft van de leraren 

 Sommige leraren 

 Bijna geen enkele leraar 

 

 

14. Het interesseert de leraren ook hoe het buiten de school met mij gaat. 

 Bijna allemaal 

 Meer dan de helft 

 Sommige 

 Bijna geen enkel 

 

 

Relatie met klasgenoten: 

 

 

1. Ik denk dat mijn klasgenoten mij wel aardig vinden. 

 Bijna allemaal 

 Meer dan de helft 

 Sommige 

 Bijna geen enkele 

 

 

2. Mijn klasgenoten doen vervelend tegen mij. 

 Bijna allemaal 

 Meer dan de helft 



 Sommige 

 Bijna geen enkele 

 

 

3. Ik kan met mijn klasgenoten goed opschieten. 

 Met bijna allemaal 

 Met meer dan de helft 

 Met sommigen 

 Met bijna geen enkele 

 

 

4. Mijn klasgenoten vinden mij nogal stom. 

 Bijna allemaal 

 Meer dan de helft 

 Sommige 

 Bijna geen enkele 

 

 

5. Ik voel me eenzaam op school. 

 Meestal 

 Vaak 

 Soms 

 Bijna nooit 

 

 

6. De leerlingen uit de klas hebben een hekel aan mij. 

 Bijna allemaal 

 Meer dan de helft 

 Sommige 

 Bijna geen enkele 

 



 

7. Ik heb hier op school goede vrienden /vriendinnen. 

 Veel goede vrienden /vriendinnen 

 Een paar goede vrienden /vriendinnen 

 Één goede vriend /vriendin 

 Geen enkele vriend /vriendin 

 

 

8. Ik voel me alleen op school. 

 Meestal 

 Vaak 

 Soms 

 Bijna nooit 

 

 

9. Ik heb nogal eens ruzie met andere leerlingen uit de klas. 

 Met bijna allemaal 

 Met meer dan de helft 

 Met sommige 

 Met bijna geen enkele 

 

10. Als ik moeilijkheden heb dan zullen de leerlingen uit mijn klas mij wel helpen. 

 Bijna allemaal 

 Meer dan de helft 

 Sommige 

 Bijna geen enkele 

 

 

11. Ik zou liever in een andere klas willen zitten. 

 Zo denk ik er meestal over 

 Zo denk ik er vaak over 

 Zo denk ik er soms over 



 Zo denk ik er nooit over 

 

 

Schoolorganisatie: 

 

 

1. Bij ons op school worden veel goede dingen voor de leerlingen georganiseerd. 

 Helemaal mee eens 

 Een beetje mee eens 

 Een beetje mee oneens 

 Helemaal niet mee eens 

 

 

2. Bij ons op school is het over het algemeen nogal rommelig. 

 Helemaal mee eens 

 Een beetje mee eens 

 Een beetje mee oneens 

 Helemaal niet mee eens 

 

3. Bij ons op school wordt veel te weinig gevraagd wat de leerlingen ergens van 

vinden. 

 Helemaal mee eens 

 Een beetje mee eens 

 Een beetje mee oneens 

 Helemaal niet mee eens 

 

4. De inrichting van het schoolgebouw is goed. 

 Helemaal mee eens 

 Een beetje mee eens 

 Een beetje mee oneens 

 Helemaal niet mee eens 

 



 

5. De leerlingen hebben genoeg inspraak hier op school. 

 Helemaal mee eens 

 Een beetje mee eens 

 Een beetje mee oneens 

 Helemaal niet mee eens 

 

 

6. Ik vind het gebouw (de gebouwen) waarin wij les krijgen: 

 Erg goed 

 Redelijk goed 

 Tamelijk slecht 

 Erg slecht 

 

7. Het lesrooster dat wij dit jaar hebben zit: 

 Erg goed in elkaar 

 Redelijk goed in elkaar 

 Tamelijk goed in elkaar 

 Erg slecht in elkaar 

 

 

8. Het is een chaos bij ons op school. 

 Meestal 

 Vaak 

 Soms 

 Bijna nooit 

 

9. Ik vind dat er te veel regels zijn op deze school. 

 Helemaal mee eens 

 Een beetje mee eens 

 Een beetje mee oneens 

 Helemaal niet mee eens 



Bijlage 5 uitkomsten klasgemiddelden (output Spss) 

 

Totaal alle klassen 

 N Mean Std. Deviation 

Selfconcept 60 1,5333 ,62128 

Algemeen 60 2,0310 ,51211 

Leerstof 60 2,0900 ,42214 

DocentDid 60 2,1633 ,51452 

DocentPersoon 60 1,9033 ,47798 

RelatieKlas 60 1,6712 ,44790 

Schoolorganisatie 60 2,4481 ,48797 

Gemiddelde_schalen 60 1,9772 ,34028 

Valid N (listwise) 60   

 

 

 

Alleen VWO 6 

 N Mean 

Selfconcept 11 1,5455 

Algemeen 11 2,2597 

Leerstof 11 2,2000 

DocentDid 11 2,2727 

DocentPersoon 11 1,9455 

RelatieKlas 11 1,5868 

Schoolorganisatie 11 2,6162 

Gemiddelde_schalen 11 2,0609 

Valid N (listwise) 11  

 

 

Alleen HAVO 5 

 N Mean 

Selfconcept 10 1,6200 

Algemeen 10 2,0429 

Leerstof 10 2,2400 

DocentDid 10 2,0900 

DocentPersoon 10 1,6800 

RelatieKlas 10 1,6455 

Schoolorganisatie 10 2,2000 

Gemiddelde_schalen 10 1,9312 

Valid N (listwise) 10  

 



 

 

Alleen HAVO 4 

 N Mean 

Selfconcept 22 1,2727 

Algemeen 22 1,9156 

Leerstof 22 2,0182 

DocentDid 22 2,0682 

DocentPersoon 22 1,7636 

RelatieKlas 22 1,5909 

Schoolorganisatie 22 2,2525 

Gemiddelde_schalen 22 1,8402 

Valid N (listwise) 22  

 

 

Alleen VMBO 4 

 N Mean 

Selfconcept 6 1,5667 

Algemeen 6 2,0476 

Leerstof 6 2,1167 

DocentDid 6 2,3667 

DocentPersoon 6 2,0889 

RelatieKlas 6 1,6818 

Schoolorganisatie 6 2,8704 

Gemiddelde_schalen 6 2,1055 

Valid N (listwise) 6  

 

 

Alleen VMBO 3 

 N Mean 

Selfconcept 11 1,9455 

Algemeen 11 2,0130 

Leerstof 11 1,9727 

DocentDid 11 2,2000 

DocentPersoon 11 2,2424 

RelatieKlas 11 1,9339 

Schoolorganisatie 11 2,6667 

Gemiddelde_schalen 11 2,1392 

Valid N (listwise) 11  

 

 

 


