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1. Inleiding & probleemstelling 

 

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 niet komen. 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). De tweede V van 

volwassenenonderwijs is aandachtspunt na dit onderzoek geworden. Die vlag dekt de lading eigenlijk 

niet en wekt samen met de 80% regel die reeds sedert jaren geldig was, verkeerde verwachtingen. 

Leerlingen melden al bij intake “dit is toch volwassenenonderwijs” en tijdens gesprekken met 

leerlingen die verzuimen wordt vaak gezegd “ ik zit op volwassen onderwijs dus mag ik zelf beslissen 

of ik lessen volg.  

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. 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).   



VAVO-deelnemers zijn steeds vaker deelnemers die in het reguliere onderwijs zijn vastgelopen en het 

VAVO als tweede kans zien.".  Zij gaan vooral naar het VAVO omdat ze 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).  

Veel mentoren blijken geen regelmatig tijdstip te hebben om met hun leerlingen te spreken, de 

gegevens vast te leggen, hen te sturen en te motiveren (Jolles, 2011). Er is slechts een aantal malen 

per jaar een mentorvergadering die eigenlijk meer het karakter van een cijfervergadering heeft. Er 

zou naast het goed bijhouden van de registratie een regelmatige controle en evaluatie moeten zijn 

(Braat, 2010). Om de lijn van de dalend aanwezigheid zo vlak mogelijk te krijgen kunnen binnen het 

informatieprobleem betrokkenheid & interactie een grote rol spelen. Interactie van de docent annex 

mentor met de leerlingen, met de ouders en met de 2e en 3e lijns hulpverlening. Daarnaast zou er 

meer interactie kunnen zijn tussen de docenten/mentoren en begeleiders onderling. 

Opvallend is op het VAVO en uit eerder onderzoek dat voortijdig 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, M, 2010). 

De doelstelling van de analyse 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.  

Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag en subvragen: 

 

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? 

 



I. Wat verstaan de leerlingen, de docenten annex mentoren, de leerplichtambtenaar en de 18+ 

verzuimmedewerker, de administratie en de rector onder aanwezigheid en hoe kan volgens 

hen de dalende trend in aanwezigheid van de VAVO leerlingen op het Boerhaave College 

verklaard worden? 

II. Wat wordt er verstaan onder persoonlijke-, omgevings- en schoolfactoren. 

III. In hoeverre zijn de factoren van invloed op een dalende aanwezigheid van de leerlingen 

volgens de leerlingen, de docenten annex mentoren, de leerplichtambtenaar en de 18+ 

verzuimmedewerker, de administratie en de rector ? 

IV. Leiden de lessen op het VAVO tot meer motivatie om naar school te gaan ? 

V. Hoe kan de aanwezigheid van leerlingen vergroot worden volgens de leerlingen, de docenten 

annex mentoren, de leerplichtambtenaar en de 18+ verzuimmedewerker, de administratie en 

de rector ? 

Binnen dit plan is gekeken hoe mentoren de metacognitieve vaardigheden van leerlingen kunnen 

optimaliseren bevorderd kunnen worden, waardoor leerlingen verantwoordelijk en zelfstandig om 

gaan met het onderwijs wat hen geboden wordt. Valcke (2010) stelt dat metacognitie gaat over 

gedachten over gedachten, over iemands kennis van zijn eigen kennis en over reflecteren op het 

handelen en op affectieve ervaringen. Metacognitie heeft invloed op het vermogen tot zelfregulatie, 

het vermogen het eigen leerproces te regisseren, te kunnen plannen en fouten te kunnen herstellen. 

Reflecteren bevordert het zelfgereguleerde leren: het gaat namelijk over activiteiten die op het eigen 

gedrag van de lerende betrokken zijn. Dit zijn vaardigheden waarover leerlingen van het Boerhaave 

College moeten beschikken, zodat zij zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun leerproces, 

begeleidt door docenten en mentoren. 

Dit interventieplan is naar aanleiding van het onderzoek en het analyseverslag opgesteld. De 

interventie is erop gericht dat docenten beter voorbereid worden op hun mentortaken, om 

leerlingen bewuster te maken van hun eigen verantwoordelijkheden en leerprocessen. De 

interventie heeft als doel de onderwijsbetrokkenheid van mentoren, leerlingen (school, ouders en 

omgeving) te bevorderen en hiermee ongeoorloofd verzuim tegen te gaan.  

In hoofdstuk 2 is een samenvatting van de analyse te vinden. Hoofdstuk 3 geeft het interventieplan 

weer. In hoofdstuk 4 zijn de resultaten van het interventieplan weergegeven. Tot slot bevindt tevens 

in hoofdstuk 4 een eindconclusie. 

2. Samenvatting analyseverslag 

 



De kwaliteit van het beroepsonderwijs staat onder druk. Circa 30% van de leerlingen verlaat de 

school zonder diploma (Inspectie van Onderwijs, 2011, pp.103).  Dit percentage ligt lager dat het 

percentage uitval in reguliere voortgezet onderwijs. “Many forms of pupil rebellion at school were 

actually caused by the pupils’ intelligence, personality or home background” (Lecoutere, 1998). De 

kans dat spijbelgedrag met behulp van leerlingbegeleiding wordt teruggedrongen, neemt toe met de 

zichtbaarheid van het spijbelgedrag voor de school (Lecoutere, 1998). Naarmate spijbelgedrag voor 

de school zichtbaarder wordt, neemt de kans op het bij de spijbelaar aanwezige vertrouwen in de 

volwassenen op de school af. Daarmee neemt de kans af dat met behulp van leerlingbegeleiding kan 

worden teruggedrongen. De oplossing van deze paradox kan worden gevonden in een vroegtijdige 

signalering van knelpunten in het primaire onderwijsproces, die voor leerlingen de aanleiding 

vormen om te gaan spijbelen (Ponte & Veen, 1994). M.a.w. het effect van leerlingbegeleiding is het 

grootst als je als docent alert bent voor de signalen van leerlingen (Lecoutere, 1998). 

Het Boerhaave College te Leiden biedt leerlingen tweede kans onderwijs aan. Dit betekent dat 

volwassen leerlingen met een onderbroken leerweg (tweede leerweg), minderjarige leerlingen met 

een ononderbroken leerweg (tweede weg) en gediplomeerden (die een niveau hoger willen) de kans 

krijgen hun schoolloopbaan te hervatten of voort te zetten. De categorie jongeren tussen 16 en 23 

jaar in het VAVO wordt groter, doordat het VAVO steeds meer wordt gezien als alternatief door 

jongeren die er niet in slagen het reguliere voortgezet onderwijs met succes af te ronden. 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. 

Uit een rapportage van 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. Binnen deze analyse is gezocht  

naar de oorzaken van het hoge verzuimpercentage, afgezet tegen factoren die van invloed zijn op 

ongeoorloofd verzuim. 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). De facto kunnen er drie 

factoren worden aangewezen die van invloed zijn op presentie en de dalende trend in aanwezigheid 

tijdens de lessen en die zullen hieronder één voor één besproken worden. Het gaat hierbij om  



persoonlijke factoren zoals de  gedrags- en persoonskenmerken van de leerling, de schoolfactoren 

(zoals de docenten, de lessen,  beleids- en verzuimregels),  

het pedagogisch- en didactisch handelen , de schoolsfeer  

en de omgevingsfactoren (waaronder de betrokkenheid van leerlingen, mentoren en ouders en de 

vorige school). 

Er kunnen een aantal probleemgebieden (leren, persoonskenmerken en omstandigheden) 

onderscheiden worden bij de leerlingen (Braat, 2009), zoals leerachterstanden (leren), 

schoolloopbaan (leren: vroegere mislukkingen leermoeilijkheden, toekomstbeleving), verkeerde 

studiehouding (leren), gedragsproblemen (persoonskenmerken), gezondheidsproblemen 

(persoonskenmerken), stoornis (persoonskenmerken), financiële problemen (omstandigheden), 

problemen in de thuissituatie  (omstandigheden).  

De volgende persoons-, en 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. Slechte schoolprestaties zijn een belangrijke risicofactor voor 

ongeoorloofd schoolverzuim 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 (Ponte en Veen, 1994). 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). 

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). 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 (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. 

Preventieve interventies om het verzuim te voorkomen zijn essentieel (Braat, 2010). Het allereerst 

van belang dat spijbelaars meteen op hun spijbelgedrag worden aangesproken (Braat, 2010) en het 

niet reageren op ongeoorloofd verzuim geeft een teken af. Leerlingen moeten het gevoel hebben dat 

zij ertoe doen en gehoord worden (Braat, 2010).  

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). 

De leerlingen hebben een duidelijk beeld van de ideale docent. Dit is volgens hen iemand die orde 

kan houden, consequent en streng is als het moet, humor heeft, een duidelijk verhaal vertelt en goed 

bereikbaar is (eventueel via de digitale leeromgeving). Het is belangrijk dat docenten betrokken zijn: 

de namen kennen, de leerlingen respecteren en zich oprecht interesseren in de leerlingen 

(Gloudemans, K; Nieuwland, L, 2007). 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). Betrokkenheid bij de 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).  

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. Bijvoorbeeld samenwerking tussen leerlingen, ouders, familie en omgeving en/of het 

belonen van leerlingen in plaats van negatief benaderen. 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.  



Mentorinterventies en betrokkenheid en ouderbetrokkenheid en vroegtijdige en voortijdige 

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

(Braat, M, 2010). 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). De docent heeft als 

taak naast het doceren begeleiding te geven aan het leren. 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). De pedagogische component is nu echter wel toegevoegd in de vorm van een 

intensief begeleidingssysteem. Dit begeleidingstraject valt uiteen in drie samenhangende fases:  

1. De input fase: het in kaart brengen van de cursist, zijn opleidingswensen en zijn eventuele 

beperkingen en het vaststellen van een samenhangende specifieke aanpak.  

2. De throughput fase: maatwerk begeleiding, intensieve bewaking van het traject, inspelen op 

problemen en eventueel doorverwijzen. 

3. De output fase: het meten van het technische rendement (diploma en certificaten) en het 

persoonlijke rendement (het beter functioneren en het in kaart brengen van het professionele 

toekomst perspectief).  

Conclusies van het onderzoek naar de dalende aanwezigheid richten zich op de inputfase, de 

throughputfase en de outputfase van een schooljaar.  In het algemeen kan geconcludeerd worden 

dat voor alle schoolsoorten bij de intake de benodigde zorgbegeleiding en de direct daaraan 

gekoppelde zorgbegeleider beter in beeld dienen te komen. Tijdens de througput fase houdt deze 

begeleider regelmatig contact met de leerling, de ouder, en andere betrokken actoren en legt die 

gegevens vast. Op tijd signaleren en reageren op veen dalende aanwezigheid is de kern van het 

probleem in combinatie met een duidelijk en helder school- en verzuimbeleid en het bieden van 

interessante lessen. Voortijdig schoolverlaters dienen in de outputfase eerder te worden 



uitgeschreven. Bij 18+ leerlingen met verzuim en te grote problematiek dient deze ‘case’ 

overgedragen te worden aan de 2e en 3e lijns zorg.  

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. 

De communicatie wat betreft school- en verzuimbeleid en de communicatie van cijfers en 

aanwezigheid naar de ouders is voor verbetering vatbaar. De communicatie tussen de 

docenten/mentoren onderling in de vorm van periodieke reviews van de afwezige leerlingen en 

daarbij de betrokkenheid van de mogelijke actoren inzetten is een aandachtspunt. 

De lessen, het mentoraat, de zorgstructuur en de regels en de communicatie leiden niet in alle 

gevallen tot een voldoende betrokkenheid van leerlingen en ouders wat betreft de aanwezigheid van 

de leerlingen in de les. De nadruk dient te liggen op de interactie tussen de actoren. Een vorm 

betrokkenheid kan gezocht worden in de inrichting van het mentoraat. Veel mentoren blijken geen 

regelmatig tijdstip te hebben om met hun leerlingen te spreken, de gegevens vast te leggen, hen te 

sturen en te motiveren (Jolles, 2011). Er is slechts een aantal malen per jaar een mentorvergadering 

die eigenlijk meer het karakter van een cijfervergadering heeft. Er zou naast het goed bijhouden van 

de registratie een regelmatige controle en evaluatie moeten zijn (Braat, 2010). De mentor kan tevens 

de ouderbetrokkenheid arrangeren. Het gaat er hier niet om de ouders meer te betrekken, maar om 

de ouders anders te betrekken. Ouders zullen veel meer open staan-ook voor negatieve 

boodschappen-als vooraf door de school geïnvesteerd is in de opbouw van een goede relatie. 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). Het belang van de mentor als sturende en helpende 

coach (Jolles, 2011) wordt onderstreept.  

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. Doorgaans vinden de mentoren/docenten dat nabellen van afwezige leerlingen zou 

moeten, maar dat een derde functionaris dit mede i.v.m. de tijd en tijdsdruk zou moeten doen.  

Naar aanleiding van het iteratieve proces is een keuze gemaakt voor het uitvoeren van een 

interventie die leidt tot verbetering. Alle leerlingen dienen alle lessen te volgen, indien er sprake is 

van ongeoorloofd verzuim (wordt maandelijks bekeken en in het begin wekelijks) zullen de leerlingen 

als extraneus worden ingeschreven (mogen wel toetsen maken, hebben geen recht op herkansing). 

Voor het schooljaar 2012-2013 zijn de verzuimregels drastisch aangepast, de 80% gedoogzone is 

verdwenen en leerlingen dienen alle lessen te volgen. De eerste weken worden de afwezigen door 

elke mentor per week gebeld en die gegevens worden vastgelegd. Leerlingen die gedurende 4 weken 

niet komen worden uitgeschreven.  

 

 

3. Interventies 

 

Naar aanleiding  van het analyseplan en door middel van het doorlopen van een iteratief proces zou 

onderstaande analyse een deeloplossing kunnen zijn voor de problematiek van de dalende 

aanwezigheid op het vavo: “betrokkenheid als kwaliteit van leerprocessen (Volman, 2011).  

3.1 Interventie achtergrond 

 

Op het Boerhaave college heeft iedere leerling in het schooljaar 2012-2013 een mentor toegewezen 

gekregen bij de inschrijving zodat ‘niemand meer van niemand’ kan zijn, want in het vorige 

schooljaar waren er leerlingen met verzuim en slechte cijfers die niet of onvoldoende of te laat in 

beeld kwamen. Slechte schoolprestaties zijn een belangrijke risicofactor voor ongeoorloofd 

schoolverzuim (Ponte en Veen, 1994).  Dit pleit ervoor om vroegtijdig met leerlingen te praten over 

hun voortgang. Docenten melden dat deze mentoracties (bellen, spreken en vastleggen) wel relatief 

veel tijd en energie kosten in het kader van werk- en tijdsdruk (Roobol, 2012). Dit interventieplan is 

een pleidooi voor het mentorschap en laat tegelijkertijd zien dat er meer is dan sec kwantitatief 

mentoren inzetten om het verzuim te bestrijden en dat er naast de gedragsbetrokkenheid met name 

oog dient te zijn voor de emotionele betrokkenheid als indicator voor succes (Elffers, 2011). 

Leerlingen die zich lekker voelen in de klas, komen ook vaker naar de les (Volman, 2011). 



Leerlingen die zich verbonden voelen en betrokken voelen hebben minder kans om uit te vallen. 

Hierbij is een goede relatie met de docent (interpersoonlijk leraarsgedrag) zeer belangrijk en een 

goede relatie met medeleerlingen en het inzien van de relevantie van de leerstof. Dat zorgt voor 

betrokkenheid (Volman, 2011). Leerlingen hebben structuur en verbondenheid nodig (Winsemius, 

2009). Er dient iemand binnen de school te zijn die om de leerlingen geeft (Winsemius, 2009). 

Docenten annex mentoren dienen leerlingen aan te spreken, te bellen en contact te hebben. De 

docent is er niet alleen voor hun vak, er dient ook aandacht te zijn voor de menselijke kant 

(Winsemius, 2009). 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). In plaats van af te wachten tot 

leerlingen vragen om ondersteuning, zouden scholen er goed aan doen risicoleerlingen actiever te 

benaderen, om ze in staat te stellen te profiteren van de op school aanwezige voorzieningen en 

hulpbronnen (Elffers, 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). De gedragsmatige betrokkenheid van 

leerlingen op school is positief gerelateerd aan een steunende thuisomgeving (Elffers, 2011). 

Docenten worden weleens gezien als een belangrijke alternatieve hulpbron voor leerlingen die 

weinig ondersteuning vanuit huis krijgen (Elffers, 2011). De invloed van contacten met mede 

studiegenoten ‘peer tutors’ kunnen eveneens een waardevolle hulpbron vormen voor leerlingen 

(Elffers, 2011). 

Uit onderzoek blijkt dat de rol van de docent 30% van de variantie verklaart bij het schoolsucces van 

leerlingen. De talenten van de leerling zelf zorgen voor 50% van de variantie. De andere aspecten die 

ieder vijf tot tien procent van de variantie verklaren zijn de thuissituatie, de school en de peers 

(Uden, Pieters, & Ritzen, 2011). Binnen het wetenschappelijk onderzoek wordt aangegeven dat 

docenten en peers invloed hebben op de betrokkenheid van leerlingen. Een positieve relatie met 

docenten draagt bij aan de betrokkenheid van de leerlingen. Maar ook de mate waarin leerlingen 

zich thuis voelen tussen de peers is van invloed op de betrokkenheid van de individuele leerling bij 

school (Uden, Pieters, & Ritzen, 2011).  

Jongeren met betrokken ouders doen het beter op school (Hoorn, 2012). Als het gaat om 

ouderbetrokkenheid is het contact met school belangrijk. Dat kan het verschil maken tussen wel of 

niet geïnformeerd zijn over de voortgang van het de studie. Ouders als gesprekspartner spelen een 

belangrijke rol als het gaat om het belang van de opleiding voor het toekomstperspectief en 



loopbaanoriëntatie (Hoorn, 2012). De verwachting is dat ouders beter in staat zullen zijn de dialoog 

te kunnen voeren als zij beter op de hoogte zijn van de inhoud van de opleiding en het 

beroepsperspectief. De aandacht zal uitgaan naar de docent en de school die in grotere mate dan de 

andere actoren invloed kan uitoefenen op de betrokkenheid van de leerling. 

Hierboven is getracht de importantie van een kwantitatief en kwalitatief goed mentoraat te 

bevestigen.  

 

3.2 Interventievoorstellen  

 

Het interventieplan naar aanleiding van het analyseplan zal uitgeschreven worden volgens de OPERA-

methode (Andriessen & Kliphuis, 2010) omdat op deze wijze op een systematische wijze projecten te 

omschrijven om op die manier de effecten van de interventies vast te stellen. Tevens helpt deze 

methode om de opgedane kennis overdraagbaar te maken. Er dient allereerst preventief te worden 

gewerkt aan de dalende aanwezigheid door op een niet repressieve wijze te reageren zodat de 

leerling het gevoel krijgt mee te tellen (Lecoutere, 1998). 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 (Lecoutere, 1998).  Zwaar spijbelen is vooral een signaal dat leerlingen in de 

gevarenzone zijn beland (Braat, M, 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, 

M, 2010). Gestructureerde mentorinterventies waarbij de leerlingen voortdurend begeleid worden 

kunnen positieve effecten bereiken in het voorkomen van de dalende aanwezigheid (Braat, 2010).  

Er worden 6 interventies onderscheiden die kunnen helpen bij de reductie van ongeoorloofd 

verzuim. Interventie 4 was reeds eerder ingevoerd en interventie 5 wordt begin 2013-2014 

ingevoerd. Uiteindelijk is voor dit onderzoek gekozen voor interventie 1: de docent wordt mentor. 

  



3.2.1 Interventie 1 – De docent als mentor  

 

Informatieprobleem   

 
1. Betrokkenheid: 
 
Leerlingen hebben veelal steun, 

sturing en inspiratie nodig van de 
docent annex mentor (Jolles, 2011), 
die tijdig reageert op afwezigheid 
(Braat, 2009) en die alert is voor 
signalen van de leerlingen (Ponte & 
Van Veen, 1994). Zowel leerlingen, 
docenten als extern betrokkenen 
bevestigen dit beeld in de interviews. 
Dit verstevigt tevens het gevoel bij 
leerlingen dat de school in hen 
geïnteresseerd is (Braat, 2010) 
(Winsemius, 2009). 

 
Zelfbeleving is een emotie en 

de mentor dient de sociale 
betrokkenheid  (Elffers, 2010) te 
versterken van de leerlingen met de 
school zodat de leerling voelt dat hij/zij 
ertoe doet (Braat, 2010), waardoor de 
gedragsbetrokkenheid zal toenemen 
(Elffers, 2011). Verzuimbeleid wordt 
positief beïnvloedt door het vergroten 
van betrokkenheid (van Liere, 2011). 

 

2. Interactie 
 

Bij 
afwezigheid in de 
lessen ontstaat 
veelal een een 
domino effect: 
verlies aan 
betrokkenheid, 
afname motivatie, 
afname 
schoolprestaties 
(Lecoutere, 1998) 
(Braat, 2010) 

 
 
 

3. 
Communicatie: 

 
Er dient 

iemand binnen de 
school te zijn die om 
de leerlingen geeft, 
niemand mag meer 
van niemand zijn 
(Winsemius, 2009).  

 
Leerlingen 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Mentor – leerlingen 
- Ouders 
- 2e en 3e lijns 

hulpverlening 
- Vorige school 
- Tijdig (Rbl, Rmc) 
- Roc (OOD en 

MBO) 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Mentor – leerlingen 
- Ouders (website, 

bellen, gesprek) 
- 2e en 3e lijns 

hulpverlening 
- Vorige school 
- Intern: tussen 

docenten, 
mentoren en 
begeleiding (zorg). 

 
 
 
 
 
 
 

Naast de 
gedragsbetrokkenheid 
dient met name oog dient 
te zijn voor de emotionele 
betrokkenheid als 
indicator voor succes 
(Elffers, 2011).  

 

 

 

 



Leerlingen moeten het gevoel hebben dat zij gehoord worden, want dan heeft een preventieve 

werking zin bij het voorkomen van een dalende aanwezigheid (Braat, 2010). 

Een ‘All-inn innovatie’, evidenced based met een grote ambitie, die zich manifesteert in een ander 

gedrag van docenten omdat zij meer coach dienen te worden die met leerlingen praten. Er dient 

meer structuur in het mentoraat te komen en gesprekken dienen te worden vastgelegd. Het doel is 

dat het voeren van gesprekken met leerlingen en het vastleggen van die gesprekken dagelijkse 

routine wordt. Kortom: een duurzame vernieuwing. Het doel is gedragsverandering dat behoort tot 

een nieuw routine repertoire.  Er dient oog te zijn voor de emotionele betrokkenheid als indicator 

voor succes (Elffers, 2011). De interventie richt zich op een informatieprobleem waarbij 

betrokkenheid en tijdige interactie een grote rol spelen. 

Naast de idee van betrokkenheid als kwaliteit van leerprocessen (Volman, 2011), zoals in eerder is 

beschreven, is de eerste interventie reeds ingezet. Iedere docent is dit schooljaar ook mentor. De 

eerste interventie richt zich op het bereiken van meer maatwerk voor de leerling. Frequent contact 

met de mentor is van belang (Braat, 2010). Tevens is er ook een mentorkaart, om mentoren te 

helpen bij het volgen van procedures, en dient de school maatregelen te treffen om de interventie te 

faciliteren. 

Contact Mentor-Leerling 

Er kan een dynamiek ontstaan dat zorgt voor ander gedrag door middel van aandacht, praten en 

frequent contact tussen docent-leerling door een lijst bij te houden van leerlingen die er niet waren 

de vorige les, die leerlingen daarop aanspreken, en de andere leerlingen belonen. Steunen, sturen, 

aandacht geven, aanmoedigen, positieve feedback, dat werkt bij Vavo leerlingen die veelal in meer of 

mindere mate negatieve onderwijservaringen hebben gehad. 

Contact Mentor-Ouder 

Door frequent contact te hebben met de leerlingen en de ouders (externe betrokkenheid) verwacht 

ik dat de leerlingen sterker voelen dat de school in hen geïnteresseerd is. Daarnaast raakt de school 

ook beter bekend met de persoonlijke situatie van de leerlingen wat betreft motivatie, capaciteit en 

gelegenheid, zodat zij beter en meer op tijd verwezen kunnen worden naar 2e en 3e lijns 

zorgverleners binnen dan wel buiten het ROC.  

Hierdoor ontstaat ten gevolge van de tripartite betrokkenheid van leerlingen, ouders en docenten 

annex mentoren een sterke wisselwerking waardoor het negatieve domino effect van de leerlingen 

eerder geconstateerd en wellicht deels voorkomen kan worden en er een positief domino effect kan 



ontstaan in de steun, sturing en hulpverlening t.a.v. de leerlingen. Er ontstaat meer grip op de 

leerlingen.  

De mentorkaart 

Via een intakeprocedure  en het leerlingvolgsysteem krijgt de mentor meer zicht op de prestaties en 

het welbevinden van de leerling. Daarnaast worden eerdere behandeltrajecten zichtbaar, en kan de 

mentor indien nodig hierop aansluiten. 

Intake: dossier bekend maken bij de mentor, mentor stelt additionele vragen:  welke extra 

begeleiding heeft leerling gehad in het verleden,  wat werkte, wat heeft hij/zij hier nodig om te 

kunnen slagen ? 

Proces: structuur: gesprekken over cijfers en presentie (na elke toets periode). 

Docent: leerlingen die weinig of niet verschijnen melden bij de mentor annex studie-

loopbaanbegeleider (SLB-er) 

 

Mentor:  

Bellen van ouders bij minderjarige leerlingen, interventietraject formuleren voor leerling. Bij 

meerderjarige leerlingen volgt dezelfde procedure, maar worden bij Rmc gemeld.  

Procedure bij afwezigheid leerling 

 1. Mentor reageert steeds op afwezigheid (Braat, 2009). Mentor belt en/of mailt zo spoedig 

mogelijk, emailadres ouders staat onder relaties.  Mentorgroepen en aanwezigheid zijn in KRD te 

raadplegen. Mentor maakt onderscheid tussen minderjarigen (afspraak met ouders) en 

meerderjarigen. 

2. Mentor legt reden afwezigheid vast: notities KRD en maakt vervolgafspraak (bij minderjarigen ook 

met ouders) en geeft eigen bereikbaarheid aan. 

3. Mentor kan intern verwijzen (P. Schaaf / Renée Hes, examencommissie, DA: persoonsgegevens 

actualiseren). Feedback en overleg met betrokkenen over vervolg. 

4. Als bovenstaande niet tot gewenst resultaat leidt, seint mentor de trajectbegeleider in zodat zij 

leerplicht of voor 18+ leerlingen het rmc kunnen melden via ib-groep.nl. Trajectbegeleiders kunnen 

leerlingen voordragen voor het IZO overleg en evt. voor het ZAT-team. 



5. Trajectbegeleiders kunnen leerlingen ook aanmelden bij OOD van het ROC (diverse hulpvragen 

mogelijk: motivatie, gedrag, verzuim, etc.). Mentor geeft hulpvraag aan. Mentor is op de hoogte van 

eventuele externe instanties die al in beeld zijn. 

6. Uitbesteden leerlingen: indien leerlingen hun uitbesteding niet of onvoldoende waarmaken dient 

ook Gerard Scheltens op de hoogte te worden gesteld, zodat hij de dagschool op de hoogte kan 

stellen. 

7. Mentor koppelt tijdens rapportenvergaderingen de cijfers aan de presentie (gedragsmatige 

betrokkenheid). Emotionele betrokkenheid van de leerlingen volgt uit de gesprekken en wordt 

eveneens vastgelegd in KRD. Tijdens vergaderingen kunnen we hierop terugkijken om er iets van te 

kunnen leren voor de toekomst  en kennis kunnen delen (Nonaka & Takeuchi, 2003). 

8. Om 'blindgangers' te voorkomen melden docenten leerlingen die amper of niet komen en/of geen 

toetsen maken extra bij de betreffende mentoren ! Niemand mag meer van niemand zijn. 

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. 

Maatregelen school 

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”. 



3.2.2 Redeneerketen en interventiemechanisme ‘docent wordt mentor’ 

 

Interventie Mechanisme Outcome 

Een ‘All-inn 
innovatie’, evidenced 
based met een grote 
ambitie, die zich 
manifesteert in een ander 
gedrag van docenten omdat 
zij meer coach dienen te 
worden die met leerlingen 
praten. Er dient meer 
structuur in het mentoraat te 
komen en het voeren van 
gesprekken met leerlingen 
en het vastleggen ervan 
wordt dagelijkse routine. 
Kortom: een duurzame 
vernieuwing. Het doel is 
gedragsverandering dat 
behoort tot een nieuw 
routine repertoire. 

 
De docent wordt ook 
mentor.  

 
 
Voor het vavo 

specifiek is een mentorkaart 
ontwikkeld. 

• 1. Inputfase: mentor 
controleert dossiers 
en rooster: minder 
fouten/onvolledig- 

heden die 
positief kunnen 
werken op de 
zelfbeleving (zie 
conceptueel model). 

• 2. Throughputfase: 
gedurende het 
proces zal de sociale 
betrokkenheid van 
de school met de 
leerling versterkt 
worden, de 
schoolbeleving en 
zelfbeleving zal 
versterkt worden en 
daardoor de 
(gedragsmatige) 
betrokkenheid. 

• 3. Outputfase: 
leerlingen die 
ondanks alle 
inspanningen in het 
afglijproces raken zijn 
nu wel in beeld.  

- Minder fouten in roosters 
- Dossiers compleet (inspectie) 
- Bij examens zijn faciliteiten 

zoals bij dyslexie goed 
geregeld 

- Positieve school- zelfbeleving 
 

- Aanwezigheid in de klas neemt 
toe en het domino effect 
wordt deels voorkomen. 

- Tijdsbesparing 
- Niemand is meer van niemand 
- De school grijpt wel veel eerder 

in bij afwezigheid. 
- Leerlingen worden beter 

gevolgd en presentie wordt 
gekoppeld aan cijfers 
(rapporten) 

 

- Leerlingen worden eerder 
uitgeschreven en tijdig binnen 
het ROC aan een Mbo 
opleiding geholpen. 

- Minder fouten inspectie (op 
weg naar een excellente 
school) 

-  

 

Relatief veel leerlingen die relatief veel verzuim hebben, behalen relatief matige tot (zeer) slechte 

cijfers. Uit gesprekken met de verzuimmedewerker van het Rbl/Rmc bleek dat leerlingen met veel 

verzuim en slechte cijfers, veelal geen of sporadisch contact met hun mentor hebben gehad. “Er 

dient meer begeleiding van docenten/mentoren te komen”. Dit blijkt tevens uit interviews met 

vrijwel alle betrokkenen (stakeholders). 

Docenten annex mentoren dienen leerlingen aan te spreken, te bellen en contact te hebben. De 

docent is er niet alleen voor hun vak, er dient ook aandacht te zijn voor de menselijke kant 

(Winsemius, 2009). 

Leerlingen hebben veelal steun, sturing en inspiratie nodig van de docent annex mentor (Jolles, 

2011), die tijdig reageert op afwezigheid (Braat, 2009) en die alert is voor signalen van de leerlingen 

(Ponte& Van Veen, 1994). Zowel leerlingen, docenten als extern betrokkenen bevestigen dit beeld in 

de interviews. Dit verstevigt tevens het gevoel bij leerlingen dat de school in hen geïnteresseerd is 

(Braat, 2010) (Winsemius, 2009). 



Zelfbeleving zoals opgenomen in het conceptueel model is een emotie en de mentor dient die sociale 

betrokkenheid  (Elffers, 2010) te versterken van de leerlingen met de school zodat de leerling voelt 

dat hij/zij ertoe doet (Braat, 2010), waardoor de gedragsbetrokkenheid zal toenemen (Elffers, 2011). 

Verzuimbeleid wordt positief beïnvloedt door het vergroten van betrokkenheid (van Liere, 2011). 

Bij afwezigheid in de lessen ontstaat veelal een een domino effect: verlies aan betrokkenheid, 

afname motivatie, afname schoolprestaties (Lecoutere, 1998) (Braat, 2010). Naast de 

gedragsbetrokkenheid dient met name oog dient te zijn voor de emotionele betrokkenheid als 

indicator voor succes (Elffers, 2011). Leerlingen die goede relaties hebben met docenten/mentoren, 

voelen zich ook meer betrokken (Volman, 2011). Er dient iemand binnen de school te zijn die om de 

leerlingen geeft, niemand mag meer van niemand zijn (Winsemius, 2009). 

Relatief veel leerlingen die relatief veel verzuim hebben, behalen relatief matige tot (zeer) slechte 

cijfers. Uit gesprekken met de verzuimmedewerker van het Rbl/Rmc bleek dat leerlingen met veel 

verzuim en slechte cijfers, veelal geen of sporadisch contact met hun mentor hebben gehad. “Er 

dient meer begeleiding van docenten/mentoren te komen”. Dit blijkt tevens uit interviews met 

vrijwel alle betrokkenen (stakeholders). Docenten annex mentoren dienen leerlingen aan te spreken, 

te bellen en contact te hebben. De docent is er niet alleen voor hun vak, er dient ook aandacht te 

zijn voor de menselijke kant (Winsemius, 2009). 

  

De rol van het mentoraat wordt benadrukt in een ander onderzoek (Fiddelaers-Jaspers, Zuylen, 

1999). Bij diverse vakken, in contact met vakdocenten c.q. vakbegeleiders doen leerlingen ervaringen 

op. Ze krijgen feedback op hun handelen en reflecteren met de docent op hun functioneren. Er zal 

een plek en een moment moeten zijn waar de verbanden gelegd worden tussen die diverse 

ervaringen. Er moet een persoon zijn die de informatie verzamelt en hieruit samen met de leerling 

conclusies kan trekken. Deze momenten vormen de kern van het leerproces van de leerling. Dat 

leerlingen in de bovenbouw geen begeleiding nodig hebben, is een vreemde gedachte in vergelijking 

met de ontwikkelingen die in het bedrijfsleven plaatsvinden. Steeds meer wordt ook voor 

volwassenen begeleiding zinvol geacht. Dat gebeurt in de vorm van persoonlijke coaching, 

jobcoaching, supervisie, werkbegeleiding, collegiale consultatie en sessies op de hei. Ook in het 

onderwijs is die tendens zichtbaar. Hoe kan de gedachte dan postvatten dat jonge mensen dat niet 

nodig hebben?  

 



3.2.3 Interventie 2 - Risico inventarisatie 

 

Tijdens mentorlessen kunnen de leerlingen een mind map maken van hun situatie, kansen, 

bedreigingen, hun doel, knelpunten, sterke punten, etc. Hierbij is het mogelijk om een (digitaal) 

intake assessment voor leerlingen te organiseren, waarmee mogelijke risico’s geïnventariseerd 

kunnen worden. Bijvoorbeeld: www.noa-vu.nl : 

 Mijn motivatie voor Havo 4 

 Mijn motivatie voor HBO 

 Mijn interesses, hobby’s of werk 

 Mijn persoonlijke situatie 

 Omstandigheden/beperkingen die studiesucces kunnen belemmeren 

 Mijn studiehouding en zelfdiscipline 

 Mijn sterke en zwakke punten 

 Mijn kennis en eerder verworven vaardigheden 

 Mijn competenties en mogelijke vrijstellingen 

 De manier waarop ik omga met succes, falen en stress 

Daarnaast dient er aandacht te komen naar aanleiding van de inventarisatie voor zorg op maat, zoals 

taallessen, faalangstreductietraining, bijlessen, tutorprogramma etc. Dit kan aangevuld worden met 

intervisiebijeenkomsten tussen gelijkgestemden, waarbij oudere jaars jongere jaars helpen (peer 

feedback). 

Risico leerlingen signaleren 

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 (Liere, 2011): 

 Niet willen en wel kunnen: kansrijke afzwaaiers. Opstappers: jongeren die bewust 

een vervroegde start van hun maatschappelijke loopbaan verkiezen en daartoe als 

varensgezel op een 'buitenschools schip' aanmonsteren. 

 Wil niet, kan niet: niets aan te doen, eerder uitschrijven. Niet-kunners. 

 Wil wel, maar kan niet. De risico leerlingen. Hier dienen de interventies op gericht te 

zijn.  

 



Binnen dit profiel bevinden zich ook de overbelaste jongeren. Er zijn twee (deels overlappende) 

categorieën risicoleerlingen te onderscheiden: 

(a) leerlingen die met externe problemen te kampen hebben (de sociale indicaties van Winsemius); 

(b) leerlingen die onder interne problemen gebukt gaan (lage cijfers, onvoldoende 

schoolvorderingen). Categorie (a) heeft te kampen met externe PULL-factoren waardoor ze de school 

uit gezogen worden, terwijl categorie (b) te lijden heeft van interne PUSH-factoren waardoor ze de 

school uit geduwd worden. Beide categorieën leerlingen behoeven extra zorg, steun en toezicht (met 

bijbehorende extra bekostiging) om voortijdige schooluitval te voorkomen. 

Overbelaste leerlingen hebben teveel sores aan hun kop. Volgens Winsemius kan de school langs 

twee sporen hulp bieden: door structuur en toezicht te bieden in hun schooltaken en door 

verbondenheid te bieden in hun schoolsituatie. Maar daartoe moet de school extra tijd en aandacht 

in hen investeren.  

3.2.4 Interventie 3 – Bevordering metacognitieve vaardigheden 

 

Het doel van deze interventie is het bevorderen van zelfreflecterende vaardigheden bij docenten en 

leerlingen. De interventies is 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. 

 Een uitdagende leeromgeving is de kern voor de aanwezigheid van leerlingen op school. Interventies 

die rekening houden met de verschillende leerstijlen van leerlingen en die de kennis en vaardigheden 

van docenten vergroten, kunnen bijdragen aan de aanwezigheid van leerlingen (Braat, 2010). In de 

interviews geven leerlingen vaak aan dat ze de lessen saai vinden en in concreto dat ze eigenlijk 

resultaat willen zien t.a.v. hun examens en meerwaarde van de lessen boven het boek wensen, dat 

black board of niet aanwezig zijn of minimaal gebruikt worden en dat ze graag het directe nut van de 

lessen inzien, mede vertaald in examenrendement. Sommige docenten geven aan dat leren niet altijd 

leuk is, het blackbord gebruik wordt door een aantal docenten bevestigd, hoewel een docent wel 

veelvuldig blackbord gebruikt. Een docent geeft aan dat een les zonder blackbord ook interessant 

kan zijn, opvallend is dat veel leerlingen de lessen van deze docent saai lijken te vinden. Actief leren 

en samen leren kunnen speerpunten zijn (Ebbens & Ettekoven, 2009). Betrokkenheid bij de les hangt 



mede af van de afwisseling in didactische werkvormen en leerstof die aansluit bij de leefwereld van 

de jongeren (Lecoutere, 1998). 

Programma’s die de schoolorganisatie en het klassenmanagement veranderen blijken het meest 

effectief in het voorkomen van schoolverzuim en schooluitval. Het gaat bijvoorbeeld om het 

hanteren van duidelijke regels, normen en  verwachtingen voor gewenst gedrag van leerlingen met 

ene hierop aangepast straf- en beloningssysteem, maar ook het invoeren van innovaties zoals het 

trainen van docenten in effectieve instructiemethoden en het samenwerkend leren in kleine 

groepjes (Braat, 2010), (Ebbens & Ettekoven, 2009). Doordat leerlingen de afgelopen jaren steeds 

mondiger zijn geworden, is het van belang om hen bij de veranderingen te betrekken. Leerlingen 

moeten het gevoel hebben dat zij gehoord worden, want dan heeft een preventieve werking zin bij 

het voorkomen van een dalende aanwezigheid (Braat, 2010). 

3.2.5 Interventie 4 - Prestatiepunten 

 

Het Vavo hanteert prestatiepunten voor alle onderwijssoorten. Die zijn verplicht in alle curricula 

opgenomen. Het doel is om de leerlingen actief te laten werken in de klas. Docenten hanteren zeer 

uiteenlopende manier om de prestaties van leerlingen te meten en te belonen zoals uit het 

onderzoek blijkt. De leerlingen kunnen bonuspunten behalen naar aanleiding van prestaties. 

De te behalen bonuspunten kunnen aangepast worden in een systeem van formatief toetsen dat is 

gericht op de leeractiviteiten en leerprestaties op het moment van de toets en het leerproces 

gedurende de cursus en worden ingezet om zowel docenten als studenten tussentijds inzicht te 

geven in het leerproces van de student (Hees, 2011). Het biedt inzicht in de mate waarin de 

studenten de gestelde doelen hebben bereikt. Studenten worden bij formatieve toetsen niet 

beoordeeld met een cijfer, maar gaat het juist om de verkregen feedback. Het gaat er om dat 

studenten daadwerkelijk iets gaan doen met de verkregen informatie over hun prestaties 

(verbeteren) op basis van de formatieve toets (Hees, 2011).Formatieve toetsen vinden tussentijds 

plaats en kunnen herhaald worden gedurende de opleiding. De terugkoppeling van het resultaat van 

een formatieve toets gebeurt meestal in de vorm van (schriftelijke of mondelinge) feedback.  

Het idee achter de interventies is dat er een proces van zelfreflectie ontstaat waarbij de kwaliteit van 

de lessen zal toenemen, de betrokkenheid van leerlingen zal toenemen, de zelfbewustheid van 

docenten en de school hierin zal groeien (Lieskamp, 2009) en daarmee de zelfbeleving van de 

leerlingen om naar school te gaan en in de les actief mee te doen zal toenemen. 

CIMO logica 



De CIMO-logica is een krachtig instrument voor het systematisch ontwikkelen van ontwerpkennis’ 

(Zitter & Hoeve, 2011). De CIMO-logica bestaat uit vier gerelateerde onderdelen. Er is een bepaald 

type van problematische Contexten, waarvoor oplossingen moeten worden ontwikkeld. 

Er wordt gekozen voor de interventie om docenten als mentor in te zetten en de gespreksstructuur 

vervolgens vast te leggen en in het leerlingvolgsysteem KRD te laten inbouwen. Mentoren gaan 

onderstaande procedures volgen. Ze krijgen periodiek overzichten van de presentiesignalen van hun 

mentor leerlingen, registreren de gegevens in een database en tijdens de rapportvergaderingen zijn 

er evaluaties. Op de studiedagen wordt geleerd van elkaar en van de opgedane ervaringen. Hiervoor 

is wel een mentorstructuur (mentorkaart en procedure overzicht: het ‘wat’) nodig, het zogenaamde 

‘hoe’. Daarnaast wordt d.m.v. een stroomdiagram voorzien van onderliggende literatuur ‘het 

waarom’ weergegeven. Door middel van deze 3 overzichten gepresenteerd aan de docenten dient er 

meer duidelijkheid te komen in het feit wie wat doet en op welk moment en welke mogelijkheden 

hierin zijn (zie bijlage 1). 

 

3.2.6 Interventie 5 – Inzet stagiaire verzuimregistratie 

 

Voor een relatief kleine groep leerlingen met meervoudige en gestapelde problematiek is het 

belangrijk dat een dalende aanwezigheid snel en overzichtelijk in beeld komt. Veelal is hier sprake 

van vroegtijdige schooluitval die niet voorkomen had kunnen worden, echter vroegtijdige signalering 

is wel geboden (Veen & Berdowski, 2000). De Rmc verzuimmedewerker en de leerplichtambtenaar 

bevestigen het tijdig signaleren en melden van verzuim en doorverwijzen en geven aan dat er 

wellicht toch nog enkele leerlingen voor het vavo behouden kunnen worden door deze handelwijze. 

De factor tijd: het tijdig reageren op verzuim door de ouders, leerlingen, het Regionaal bureau 

leerplicht en het Rmc eerder te betrekken. 

De factor tijd speelt een grote rol en er lijkt sprake van een paradox, enerzijds ervaren docenten, 

mentoren, begeleiders en de administratie een tijds- en werkdruk, anderzijds dient het signaleren, 

reageren en voorkomen van de dalende aanwezigheid op tijd te geschieden. De stagiair zou hier een 

oplossing voor kunnen zijn (is bovendien goedkoper dan de andere krachten). 

Taken stagiair: 

1. Bellen (leerling, ouder) 

2. Resultaten vastleggen in KRD 



3. Mentoren (en andere zorgverleners) inlichten (zie eveneens punt 6). 

4. Leerlingen die geheel niet verschijnen via de decanen laten melden bij RBL, RMC via ib-groep.nl 

5. Elke dag emails zenden naar de ouders bij afwezigheid 

6. Een overzicht creëren van alle leerlingen die speciale aandacht vereisen en dat mailen aan alle 

mentoren en begeleiders zodat ze daar bij de mentorgesprekken rekening mee kunnen houden. 

7. Docenten melden dat leerlingen zich tevens met reden per email bij hun mentor dienen af te 

melden en dat ze actuele adres, telefoon (vast en mobiel) en emailgegevens dienen te verstrekken 

aan boerhaave@rocleiden.nl. 

8. Minderjarige leerlingen waarbij wordt geconstateerd dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim, 

signaalverzuim, spijbelen etc. dan dienen mentoren dat bij de verantwoordelijke decanen te melden 

(mailtje : wat is er gedaan en geconstateerd). 

9. Voorwaarde voor de docent is dat de presentie real time in de les wordt verwerkt. 

Het achterliggende idee is dat de stagiair de praktische toepasbaarheid van de multiplierwerking van 

interventie 1 in gang kan zetten en kan versterken. Samenvattend meer maatwerk binnen 

massaproductie en een betere informatiestroom, meer en frequentere betrokkenheid van de 

leerlingen bij het vavo, frequentere communicatie. Vervolgens kan er na aanleiding van 

bovenstaande interventie gekeken worden hoe dit verloopt en kan er een presentieprotocol worden 

opgesteld. 

 

 

3.2.6 Een arrangement aan overige interventies 

 

Betekenisvol onderwijs is een voorwaarde voor studiesucces (Elffers, 2011). Een succesvolle start op 

het Vavo hangt af van de ervaringen die leerlingen hebben in hun nieuwe onderwijsomgeving zoals 

prettige contacten met docenten, medestudenten, en het ervaren van een goede aansluiting met de 

school en de opleiding bevorderen de emotionele en gedragsmatige betrokkenheid op school en 

vermoedelijke vice versa (Elffers, 2011). Nadat leerlingen op het vavo zijn gekomen moeten 

leerlingen een nieuwe cyclus op gang zien te brengen van positieve schoolse betrokkenheid en 

prestaties in hun nieuwe onderwijsomgeving en die cyclus wordt aangedreven door een ervaren 

inhoudelijke aansluiting met het geboden onderwijs (Elffers, 2011). Leerlingen moeten kunnen 
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ervaren dat hun opleiding interessant en nuttig is met het oog op hun toekomstige loopbaan. 

Emotionele betrokkenheid bij de school en dan met name de waardering voor de opleiding heeft een 

sterk effect op de studievoortgang in het eerste jaar (Elffers, 2011). Het is daarom belangrijk de 

emotionele betrokkenheid regelmatig te monitoren. Daarbinnen heb ik een scala aan praktische 

maatregelen voor ogen naar aanleiding van het analyse onderzoek: 

1. Het bellen kan (de eerste weken van een schooljaar) elke dag bij elk uur verzuim 

gedaan worden door een stagiaire maatschappelijke dienstverlening, dat bespaart 

‘dure’ docenten uren. “Een beller is sneller”.  

2. Het consequent hanteren van een presentieprotocol (duidelijkheid en 

verantwoordelijkheid voor iedereen op elk moment). 

3. Mentoren dienen feedback te geven n.a.v. hun bevindingen wanneer het 

minderjarige leerlingen en meerderjarige leerlingen met verzuim betreft dat extern 

gemeld dient te worden. In dat geval contacteren zij de trajectbegeleiders. In het 

geval dat het uitbestede leerlingen zijn dienen ze het hoofd inschrijving te 

contacteren zodat hij contact kan zoeken met de uitbestedende school (financier) en 

de vorige mentor. 

4. Hardnekkige spijbelaars voortdurend monitoren, bij voorkeur door dezelfde persoon 

(van school) in plaats van door wisselende personen. 

5. In plaats van een zorg coördinator het instellen van een ‘special need teacher’ voor 

de leerlingen die ‘extra aandacht’ nodig hebben (ongeveer 20% van de populatie). 

6. Counselor voor het Vmbo benoemen. 

7. De betrokkenheid van leerlingen kan tevens vergroot worden door een 

leerlingenraad. 

8. Ouders moeten via een KRD module de presentie ook kunnen inzien (korte termijn 

investering die de betrokkenheid van ouders vergroot en de docenten ontlast met 

het sturen van emails en een lange termijn besparing kan opleveren).  

9. Docenten vullen real time (in de les) de presentie in en te laat is niet hetzelfde als 

afwezig. Iemand die zijn huiswerk niet heeft gemaakt kan niet gestraft worden met 

afwezig melden door de docent. 

10. Op de Ouderavonden ook succesvolle ex leerlingen uitnodigen. 

11. Naamsverandering: VAVO omdopen in “Bovenbouw Voortgezet Onderwijs” 

12. Exitgesprekken houden met VSV-ers en zelfevaluatie onderzoek doen met behulp 

van vragenlijsten. 



13. Naast het presentieprotocol de zorgstructuur (en de huisregels) helder beschrijven 

voor leerlingen, docenten en ouders. 

14. Op VO scholen moet van alles bekend zijn, op uitbestedingsformulier staat te weinig 

informatie. 

15. Een oplossing creëren bij lesuitval (ruimte zelfwerkzaamheid). 

16. Duidelijke sancties stellen en deze ook daadwerkelijk toepassen, waarbij gewerkt 

wordt met straffen en belonen. 

17. Informatieprobleem: Aanwezigheid real time in de les invullen en niet achteraf, 

leerlingen beseffen vaak nog steeds niet dat ziekmeldingen dag meldingen zijn, 

laattijdige inschrijvers zijn vaak onvoldoende bekend binnen de organisatie. Voor hen 

geeft het systeem al verzuimsignalen af, terwijl ze nog niets eens zijn gestart. 

Bovendien blijken mentoren en docenten ook onvoldoende op de hoogte van het 

starten van die leerlingen. 

18. Vroegtijdig contact opnemen met de leerplichtambtenaar zodat zo nodig gezamenlijk 

actie ondernomen kan worden. 

19. Goed bijhouden van de registratie en voortdurende evaluatie van het bereiken van 

die 

doelen. 

20. Daarnaast blijkt dat bij het zoeken naar oorzaken, men moet oppassen voor een al te 

eenzijdige benadering en voor het toeschrijven van oorzaken aan slechts één van de 

mogelijke factoren. 

21. Schoolbeleid verstevigen ten aanzien van reductie ongeoorloofd verzuim.  

22. Didactische vaardigheden docenten bestuderen 

23. Ontwikkeling metacognitieve vaardigheden en zelfregulatie leerlingen.  

 

4. Interventie aanpak, planning en conclusie 

 

4.1 De gekozen interventie “de docent wordt coach” volgens de CIMO logica, plan van aanpak 

 

De gekozen interventie is een type oplossing(srichting) die past in de betreffende soort contexten. 

Passende oplossingen brengen processen teweeg: ze lokken Mechanismen uit. Via deze 

mechanismen worden de gewenste uitkomsten of Outcomes bereikt. De CIMO-logica is een krachtig 

instrument voor het systematisch ontwikkelen van ontwerpkennis’ (Zitter & Hoeve, 2011). De CIMO-



logica bestaat uit vier gerelateerde onderdelen. Er is een bepaald type van problematische 

Contexten, waarvoor oplossingen moeten worden ontwikkeld. 

Er wordt gekozen voor de interventie om docenten als mentor in te zetten en de gespreksstructuur 

vervolgens vast te leggen en in het leerlingvolgsysteem KRD te laten inbouwen. Mentoren gaan 

onderstaande procedures volgen. Ze krijgen periodiek overzichten van de presentiesignalen van hun 

mentor leerlingen, registreren de gegevens in een database en tijdens de rapportvergaderingen zijn 

er evaluaties. Op de studiedagen wordt geleerd van elkaar en van de opgedane ervaringen. Hiervoor 

is wel een mentorstructuur (mentorkaart en procedure overzicht: het ‘wat’) nodig, het zogenaamde 

‘hoe’. Daarnaast wordt d.m.v. een stroomdiagram voorzien van onderliggende literatuur ‘het 

waarom’ weergegeven. Door middel van deze 3 overzichten gepresenteerd aan de docenten dient er 

meer duidelijkheid te komen in het feit wie wat doet en op welk moment en welke mogelijkheden 

hierin zijn. 

Vooraf dient het mentoraat in het curriculum van de docenten te worden geïntegreerd, net zoals dat 

het kunnen behalen van kleine successen door leerlingen, de zogenaamde prestatiepunten, 

structureel in de programma’s van toetsing en afsluiting, m.a.w. in de curricula van de leerlingen, zijn 

verwerkt. Achteraf dient bezien te worden of dit inderdaad is gelukt, of er voldoende draagkracht (en 

tijd) is en of het ook al direct effect heeft. Voor docenten vraagt het relatief veel: contact zoeken met 

leerlingen, gesprekken voeren en die vervolgens vastleggen, doorverwijzen en ouders erbij 

betrekken. 

Meting van het effect van de mentorinterventie vindt plaats aan de hand van de aanwezigheid van 

de leerlingen. Alle docenten zijn dit schooljaar immers mentor geworden. Meting wordt gedaan aan 

de hand van het aantal Rmc meldingen (kwantitatief en kwalitatief wordt bezien of deze leerlingen 

contact met hun mentor hebben gehad en of er tijdig is ingegrepen door de school. Op deze wijze 

kan geconstateerd worden of er inderdaad niemand meer van niemand is op het Vavo. Dit ontwerp 

zou dan een oplossing kunnen zijn voor 20% van de leerlingen waar niemand weet wat er speelt 

omtrent de situatie van deze leerling. Er vindt een kwantitatieve en kwalitatieve meting plaats.  

De tweede meting vindt plaats aan de hand van de aanwezigheidspercentages van de verschillende 

schoolsoorten per lesweek en die te vergelijken met het vorige schooljaar en de trend van de 

eerdere schooljaren. Hiermee wordt het effect van de reeds gedane interventies, zoals het 

afschaffen van de 80% aanwezigheidsregel en het instellen van docenten als mentor kwantitatief 

gemeten.  



De derde meting vindt plaats door middel van het opvragen van het aantal leerlingen dat gemeld is 

bij het Regionaal bureau leerplicht en bij het meldcentrum voor  voortijdig schoolverlaters (Rmc). 

De vierde meting vindt plaats door het aantal leerlingen te meten die in het afglijproces, het domino 

effect zijn geraakt en of daar na mentorinterventie verbetering in is gekomen.  

Samenvattend: 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”. 

 

4.2 Toegepaste interventies en conclusie 

 

Om te kunnen vaststellen of de interventies succesvol zijn is het noodzakelijk om de variabelen en 

indicatoren te benoemen waaraan afgemeten kan worden of de interventie m.b.t. de dalende trend 

in aanwezigheid binnen een schooljaar succesvol is. Daarnaast zullen de interventies gemeten 

worden over een over meerdere schooljaren. 

Onderzoeksvragen: 

 Heeft het aanwezigheidsbeleid, het instellen van mentoren en de andere interventies geleid 

tot minder Rbl en Rmc meldingen vergeleken met vorig schooljaar ? 

 Zijn er minder leerlingen waar geen grip op was en die van ‘niemand’ waren ? 

 Hebben de gedane interventies geleid tot hogere aanwezigheidspercentages per lesweek 

vergeleken met vorig schooljaar ? 

 Heeft het nabellen binnen dit schooljaar geleid tot een grotere aanwezigheid, vergeleken 

met de controle groep ? 

 Kijken docenten anders aan tegen hun nieuwe rol dan voor de interventie ? 

  



 

 

Op basis van bovenstaande onderzoeksvragen kunnen de variabalen en vervolgens de indicatoren 

aangegeven worden. 

Variabelen Indicatoren 

  

Aanwezigheid per 
lesweek per schoolsoort 

Aanwezigheidspercentages vergeleken met vorig schooljaar 

Potentiële uitval  Rmc en Rbl meldingen kwantitatief en op basis van die inhoudelijke 
gesprekken (feedback Rbl en Rmc medewerkers) 

 Leerlingen met slechte cijfers en verzuim (n.a.v. rapportvergaderingen) 

  

Aanwezigheid per les Aanwezigheid per week dit schooljaar (werken met controle groep) 

  

Schoolbeleving Tevredenheid leerlingen over hun mentor en frequentie 
mentorgesprekken 

   

Om de effecten van de interventies te meten is er vorig schooljaar vanaf het begin een nulmeting 

gedaan wat betreft de aanwezigheidspercentages per schoolsoort per lesweek. Daarnaast kunnen 

het aantal leerlingen waar geen grip op was en via het Rbl en het Rmc werden verwezen geteld 

worden.  

Naast het mentoraat dient er meer aandacht voor de taal te komen bij alle lessen, want veel 

docenten geven te weinig steun. Daarom is taalgerichte vakdidactiek belangrijk waarin taal en leren 

niet worden gescheiden (Severiens & Onstenk, 2011), (Hajer, 2008). Daarnaast hebben docenten 

kennis nodig van de achtergronden van hun leerlingen (bekend maakt bemind), dienen ze over goede 

interpersoonlijke competenties (Severiens & Onstenk, 2011) te beschikken en behoren ze interesse 

te tonen voor de leerlingen en te praten met in plaats van tegen de leerlingen. 

Deze investering zou op lange termijn tijd en geld kunnen besparen voor de organisatie omdat er de 

laatste jaren relatief veel tijd en energie opgaat in leerlingen die niet of amper komen. Naast het 

frequentere en meer consequente contact met de leerlingen zou ik voor geheel ROC Leiden graag de 

interne mentortrainingen van weleer  terugzien, zodat er een meer evenwichtige begeleiding wordt 

geboden en de motivatie van de leerlingen nog meer kan toenemen. Gezamenlijke interne 

docententrainingen die niet leiden tot lesuitval, waarbij iedereen aan bod komt, bleken in Finland 

ook veel effectiever te zijn dan de trainingen waar iedereen 1 of 2 dagen van school weg is (en 

lesuitval ontstaat). De interne betrokkenheid zal eveneens toenemen .  Daarnaast kan de begeleiding 



kwalitatief wetenschappelijk verantwoord ingezet worden. Belonen is het effectiefste middel om 

gedrag te veranderen via het ABC-model (Rietdijk, 2009).  Ten gevolge van de tripartite 

betrokkenheid verwacht ik dat het dubbele negatieve effect: leerlingen met slechte cijfers en slechte 

presentie die te laat in beeld komen (vrijwel) geheel verdwenen zal zijn.  

4.2.1 Reeds ingevoerde interventies 

 

Er zijn al een behoorlijk aantal veranderingen ingevoerd binnen de organisatie: 

1) Het invoeren van prestatiepunten binnen alle curricula (2011) 

2) Aanwezigheid is speerpunt beleid geworden voor het schooljaar 2012-2013. 

3) Alle docenten zijn in 2012-2013 mentor geworden en dienen contact (mail of 

telefonisch) te hebben met de leerlingen die verzuimen.  

4) Docenten annex mentoren dienen hun bevindingen n.a.v. de gesprekken vast te 

leggen in een database. Het aantal te voeren gesprekken is niet gestructureerd. 

5) Er komt in het schooljaar 2012 -2013 een docentenvergadering na werktijd om de 

leerlingen met verzuim te bespreken. 

6) De 80% aanwezigheidsregel is voor het eerst sedert jaren verdwenen in schooljaar 

2012-2013. Leerlingen dienen nu alle lessen te volgen. De beloning is afgenomen van 

twee inhaal en/of herkansingstoetsen tot één inhaal/herkansingstoets. Wellicht 

melden sommige leerlingen zich nu vaker ziek, echter elk systeem heeft zijn perverse 

prikkels en de bedoeling is duidelijk. School- en verzuimbeleid dient helder en 

constant te zijn gedurende het gehele schooljaar.  Consequente toepassing van 

regels, sancties en beloningen. De 80% regel suggereert een gedoogzone van 20% 

vrije dagen. 

7) Uit de interviews met de leerlingen blijkt dat de meeste leerlingen ‘calculerende 

burgers’ zijn die werken en/of sporten en duidelijkheid en eenduidigheid willen wat 

betreft het beleid en de eisen waaraan ze dienen te voldoen en doorgaans ‘gevoelig’ 

lijken te zijn voor beloningen. 

8) Zowel docenten als leerlingen dat er een onduidelijk beleid is t.a.v. 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 tijds- en werkdruk zijn het doorgaans niet gewend om als mentor te fungeren 

of denken dat deze leerlingen dat minder nodig hebben.  



9) Ouders en (uitbestede) leerlingen ondertekenen bij de intake een overeenkomst en 

kunnen aangeven of er bijzondere omstandigheden zijn waardoor een leerling niet 

alle lessen zou kunnen volgen. 

10) De toelatingscommissie bepaalt of een leerling wordt toegelaten. Zittende leerlingen 

met een slecht aanwezigheidspercentage worden niet meer ingeschreven als er geen 

omstandigheden zijn. Ze betalen euro 100 per vak, volgen geen lessen, krijgen geen 

toelage en doen wel examen. 

11) Leerlingen waarbij vooraf  e.e.a. bekend is, worden geplaatst in een zorggroep, 

waarbij de zorg coördinator die leerlingen voor een gesprek zal uitnodigen. 

12) De rol van de mentor wordt versterkt: zij dienen te signaleren (wekelijk), te 

rapporteren en vast te gaan leggen . 

13) Er is een korte procedure verzuim opgesteld (mentoren gaan bellen/mailen, spreken 

en vastleggen) 

14) Meest recent: ,docenten kunnen zich sinds 1 oktober in het weekend en de avond 

voor ziekteverzuim ziek melden zodat dit op tijd op de intranetsite staat. 

15) Op 9 oktober jl. is de eerste havo 5 docentenvergadering geweest met als doel de 

presentie en de leerlingen te bespreken in plaats van hun cijfers, dat kan indirect 

leiden tot hogere cijfers. Dit besef is onder het team en de rector ontstaan. Dit dient 

Vavo breed te worden ingepast. 

 

4.2.2 Resultaten en Conclusie 

 

Naar aanleiding van de interventie docent wordt mentor zijn de volgende resultaten gevonden: 

In 2011-2012 zijn er 50 leerlingen aan het einde van het schooljaar gemeld bij het Rbl en het Rmc 

omdat zij erg veel verzuim hadden (meer dan 60% verzuim en ook slechte cijfers). Ze waren voor het 

vavo ongrijpbaar en bij de mentor veelal onbekend. Het domino effect speelde hen parten. Dat werd 

in 2012-2013 grotendeels voorkomen: het domino effect. 

In 2012-2013 waren t.g.v. het nieuwe mentoraat slechts vijf leerlingen ‘ongrijpbaar’ en vertoonden 

relatief veel verzuim. 

In 2011-2012 was meer dan 20% van de leerling populatie uit beeld van de mentor en veelal ook van 

de school.  



In 2011-2012 werden er amper mentorgesprekken gehouden die formeel werden vastgelegd. In 

2012-2013 zien  24 van de 30 docenten het nut van gesprekken in en leggen die ook centraal vast. 

Terwijl docenten eerder aangaven daar geen tijd voor te hebben. 

Voortijdig schoolverlaters worden nu ook eerder uitgeschreven. Er is meer grip op de doelgroep 

(Bron: Rbl, Rmc, studiedag docenten). 

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). Het bevestigt spijbelaars in hun 

gevoel dat de school niet in hen is geïnteresseerd (Braat, 2010). Het feit dat het vavo nu ook sterker 

betrokken is bij voor de wet meerderjarige leerlingen is een grote winst en kan voor het gehele Mbo 

van meerwaarde zijn. 

Er zijn significant minder Rbl en Rmc meldingen geweest: 

2011-2012 : 70 meldingen en in 2012-2013 : 19 (tijdige) meldingen.  

Tijdsbesparing: leerlingen die in het afglijproces geraken hebben de neiging zich vaak te verstoppen 

en ze kosten de school in verhouding erg veel tijd en energie (en geld). Docenten klagen amper meer 

over tekort aan tijd voor het mentoraat. 

Fouten van de school zelf worden eerder verbeterd en er is een sterkere interne controle (bij intake, 

na intake, tijdens rapportvergaderingen wordt presentie gekoppeld aan cijfers in het kader van het 

domino  effect). 

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

van Veen, 1994). 

Er is geen bestandsvervuiling meer. 

 

 

 

 

 

 



4.2.3 Resultaten in relatie tot de hoofdvraag 

 

1. Persoonlijke factoren 
  
  
  
  
  
  
  
  
2. Schoolfactoren 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3. Omgevingsfactoren 

Wat doet mentor: 
Dossier controleren 
Inventariseren 

hulpvragen 
Verwijzen: intern en 

extern 
  
  
Door de pijlen te 

richten op het 

schoolbeleid is het 

verzuimbeleid 

verbeterd 
  
  
  
  
  
 

 

Mentor komt in 

aanraking met 

dossier vorige 

school (reeds 

bekende 

hulpvragen) en 

krijgt contact met 

ouders 
  
  

Mentor is op de hoogte 

van dossier leerling 

(vorige school en vavo) 

en kan zo beter en 

sneller intern 

doorverwijzen 

 

Domino effect wordt 

voorkomen 
Meer grip op de 

doelgroep 
Interne en externe 

verwijzingen 

constructiever en sneller 
Niemand meer van 

niemand 
Grip op gedifferentieerde 

doelgroep 
  
Leerlingen vallen minder 

snel uit, komen eerder bij 

het Mbo terecht van het 

ROC en/of worden 

sneller als Vsv-er 

aangemerkt (zodat hulp 

snel kan worden ingezet 

of leerling 

teruggeplaatst). 

 

Na het invoeren van de docent als coach er een dalende aanwezigheid in de lessen blijft bestaan en 

dat de adoptiecurve w.b. het uitvoeren van mentoracties van toepassing is en dat 75% van de 

mentoren hun gesprekken inmiddels wel vastleggen in een centrale database. Echter, veelal wordt er 

mede t.g.v. tijds- en werkdruk niet tijdig gereageerd op verzuim en worden in vele gevallen de 

ouders, de vorige school, of interne ondersteuning  niet of laat betrokken. Wel blijkt dat er aan het 

einde van het examenjaar slechts 5 leerlingen zijn waarvan niemand iets wist en dat vorig jaar 

ongeveer 50 leerlingen betrof.  Dat is een grote winst. Er zijn tevens ongeveer  50% minder 

leerplicht- en 75% minder rmc 18+ meldingen gedaan omdat eerder bekend was (en geregistreerd) 



wat er met diverse leerlingen aan de hand was.  Het aantal registraties door docenten van 

gesprekken is fors toegenomen. Voor het volgende schooljaar wordt er op een studiedag vastgelegd 

wie wat doet en op welk moment en waar verantwoordelijk voor is. Tevens wordt er naar andere 

verbeterpunten gekeken, zoals het aanstellen van een stagiaire die leerlingen de eerste weken van 

het nieuwe schooljaar gaat bellen en doorverwijzen naar de mentor en het instellen van een module 

waarbij ouders ook de presentie en cijfers kunnen zien. Leerlingen die 4 weken aaneensluitend niet 

meer zijn geweest zijn na rmc meldingen en de verplichte interne inspanningen eerder uitgeschreven 

(bestandsvervuiling). Leerplichtige leerlingen en uitbestede leerlingen mogen niet zomaar worden 

uitgeschreven. 

Voor de interventie werden er amper mentorgesprekken gehouden die formeel werden vastgelegd. 

Na de interventie zien 24 van de 30 docenten het nut van gesprekken in en leggen die ook centraal 

vast. Terwijl docenten eerder aangaven daar geen tijd  voor te hebben. 

Fouten van de school zelf worden eerder verbeterd en er is een sterkere interne controle (bij intake, 

na intake, tijdens rapportvergaderingen wordt presentie gekoppeld aan cijfers). Slechte 

schoolprestaties zijn een belangrijke risicofactor voor ongeoorloofd schoolverzuim (Ponte & van 

Veen, 1994).  

Tijdens studiedagen is er meer draagvlak ontstaan en leren docenten meer van elkaar en wordt 

kennis in de school meer benut. Op deze wijze kunnen docenten ervaringsleren en tevens van elkaar 

leren  (Den Boer, 2012). 

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). Het bevestigt spijbelaars in hun 

gevoel dat de school niet in hen is geïnteresseerd (Braat, 2010). Het feit dat het vavo nu ook sterker 

betrokken is bij voor de wet meerderjarige leerlingen is een grote winst en kan voor het gehele Mbo 

van meerwaarde zijn. 

Binnen het school en pedagogisch beleid zijn er veel zaken inmiddels veranderd en verbeterd. 

Informatie en (tijdige) interactie met leerlingen, ouders, interne en externe hulpverleners, bureau 

leerplicht, de uitbestedende dagschool etc. blijft voor het Vavo met een grote omzetsnelheid van 

leerlingen elk jaar een grote klus. Wat betreft de examenklassen zouden de lessen gedurende het 

jaar  meer examengericht kunnen zijn. Tevens blijken leerlingen gevoelig voor beloningen en een 

positieve sfeer. Havo 4 en Vmbo 3 (en 4) blijft een moeilijke doelgroep, waarbij ook een 

groepsdynamisch probleem om de hoek komt kijken.  



4.2.3 Samenvattend 

 

Voor aanvang van het schooljaar worden fouten en onvolkomenheden eerder verbeterd door de 

school . 

Tijdens het proces is er veel meer grip op de gedifferentieerde doelgroep en het domino effect 

wordt sneller voorkomen. De docent is een sturende coach (Jolles, 2011) (Marzano & Miedema, 

2011). De mentoren rol wordt ook bevestigd in andere literatuur (Slooter & Slooter, 2010), 

(Fiddelaers-Jaspers & Zuylen, 1999). VSV wordt eerder gesignaleerd. 

Niemand is vrijwel meer van niemand (Winsemius, 2009) 

Vsv wordt eerder toegeleid naar het Mbo of uitgeschreven. 

 

Samenvattend dient maatwerk door middel van interactie door docenten annex mentoren met 

leerlingen en ouders eerder, frequenter, consequenter en met meer gelijkgestemde inhoud en 

intensiteit plaats te vinden zodat er minder kans bestaat op het ontstaan van het domino effect. 

Daarnaast dienen intern en extern betrokkenen in de 2e en 3e lijns hulpverlening eerder, frequenter, 

consequenter te worden geïnformeerd. Om het dubbele negatieve effect geheel te laten verdwijnen 

dienen voortijdig schoolverlaters nadat ze zijn opgemerkt eerder te worden uitgeschreven. Hierbij 

dienen de mentoren hun bevindingen op tijd terug te koppelen naar de actoren die contact hebben 

met de uitbestedende scholen (de financier en tevens hun vorige mentor) en/of het RBL/RMC. Zij 

worden dan ook betrokken bij die situatie. Een gezamenlijke inspanning kan leiden tot betere 

registratie en communicatie, met name door een versteviging van het mentorapparaat. Concrete 

metingen moeten verricht worden na implementatie van interventies of na metingen over het 

schooljaar. De verwachting is dat de interventies zullen leiden tot een reductie van het ongeoorloofd 

verzuim van leerlingen op het Boerhaave College te Leiden. 

 

 

4.2.4 Aanbevelingen 

 

Op lange termijn en binnen een oorzaakgerichte benadering dient er naast de defensieve strategie 

ook een offensieve strategie ontwikkeld te worden. iemand die een school voldoende interessant 

vindt, zal veel minder snel in de verleiding komen om tijdens schooluren afwezig te zijn. Leerlingen 

die zich lekker voelen in de klas, komen ook vaker naar de les (Volman, 2011). M.a.w. Het 

groepsdynamische proces onderzoeken. Structurele aandacht voor pedagogisch- en didactisch 



beleid blijft belangrijk  (Slooter & Slooter, 2010) (Marzano & Miedema, 2011). De wetgever meldt dat 

het pedagogische beleid feitelijk losgekoppeld zou moeten worden van het examenbeleid (maken 

van herkansingen en inhaaltoetsen).  Programma’s die de schoolorganisatie en het 

klassenmanagement veranderen blijken het meest effectief in het voorkomen van schoolverzuim en 

schooluitval. Het gaat bijvoorbeeld om het hanteren van duidelijke regels, normen en  verwachtingen 

voor gewenst gedrag van leerlingen met ene hierop aangepast straf- en beloningssysteem, maar ook 

het invoeren van innovaties zoals het trainen van docenten in effectieve instructiemethoden en het 

samenwerkend leren in kleine groepjes (Braat, 2010), (Ebbens & Ettekoven, 2009). Doordat 

leerlingen de afgelopen jaren steeds mondiger zijn geworden, is het van belang om hen bij de 

veranderingen te betrekken. Leerlingen moeten het gevoel hebben dat zij gehoord worden, want dan 

heeft een preventieve werking zin bij het voorkomen van een dalende aanwezigheid (Braat, 2010). 

 

  



Een tweede aanbeveling is het rekening houden met de theorie bij veranderingsprocessen, zoals: De 

ervaring is dat de weerstand afneemt, naarmate de participatie van de medewerkers hoger is. 

(Heller, e.a., 1988)  

 

 

Weerstandsparticipatiemodel: de weerstand neemt af, naarmate de participatie hoger is  

De reactie van het management is eigenlijk een keuze uit zeven strategieën (Ezerman, 1986), die de 

weerstand moeten verminderen. De zeven strategieën vormen eigenlijk ook de fasen waarlangs een 

veranderingsproces zich doorgaans ontwikkelt.  Hoe meer je vertelt aan medewerkers, des te hoger 

de weerstand. Informeren kan helpen. De meeste docenten geven echter aan ‘dan moet er wel wat 

tegenover staan’, ‘voor wat, hoort wat’. ‘Dan moet jij ook wat voor mij doen’. In de praktijk blijkt dit 

vaak te werken en sommige docenten moet je overtuigen. 

Een derde aanbeveling is een uniforme mentortraining ontwikkelen voor het gehele ROC waarbij 

aandacht wordt besteed aan metacognitie, leren leren, het praten met leerlingen in plaats van tegen, 

luisteren en het leren fietsen van leerlingen in plaats van de leerling op de bagagedrager meenemen. 

Naast het aanstellen van mentoren is het gedrag van die mentoren en docenten eveneens van groot 

belang (Vos, 2009), (Hoorn, 2012), (Uden, Pieters, & Ritzen, 2011). Interessant is het om te kijken hoe 

mentoren met metacognitie en ‘leren leren’ kunnen omgaan. Voor docenten bleek dit tijdens de 

laatste studiedag ook nog onbekend gebied. 

 Het effect van ‘teacher support’ op betrokkenheid, leerprestaties en aanwezigheid is eerder 

onderzocht en daaruit bleek dat leerlingen meer betrokken waren wanneer ze het gevoel hadden dat 

hun docenten een zorgende, steunende en gestructureerde leeromgeving bieden waarin duidelijke, 

hoge en eerlijke verwachtingen gelden. Dit hogere niveau van betrokkenheid is op zijn beurt 

gerelateerd met frequentere aanwezigheid en betere schoolresultaten (Hoorn, 2012). 



Beleving is voor een groot deel emotie. Leerlingen die zich 

verbonden voelen en betrokken voelen hebben minder kans om uit te vallen. Hierbij is een 

goede relatie met de docent/mentor zeer belangrijk. Het beste is ook om scholen kleiner te 

organiseren. (Volman, 2011). Uniforme mentortraining voor het gehele ROC zal volgen, “hoe 

kan de mentor de leerling zelf laten fietsen i.p.v. op de bagagedrager mee te nemen”. 

 

  



De laatste aanbeveling: 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). 

5. Neveneffecten van het onderzoek 

Verzuim werd speerpunt van beleid in 2011-2012 

Uit het kwalitatieve onderzoek bleek bij alle actoren dat schoolverzuim onvoldoende door de school 

wordt onderkend en docenten onderschatten de problematiek en maken zich pas zorgen als een 

leerling langere periodes afwezig is (Liere, 2011). 

 

 

In 2012-2013 is de zgn. 80% aanwezigheidsregel afgeschaft 

Ouders kunnen vanaf 2013-2014 via internet ook cijfers, presentie en het rooster zien. 

Docenten melden zichzelf op tijd ziek en stellen zelf hun klas op de hoogte. 

De contacten met de uitbestedende scholen zijn geïntensiveerd (warme overdracht). 

 

5.1 Een succesvolle start 3013-2014 

  

Elffers (2011) maakt het plaatje compleet: “Een succesvolle start in de school hangt sterk af  van de 

ervaringen die studenten hebben in hun nieuwe onderwijsomgeving. Prettige contacten met 

docenten en medestudenten, en het ervaren van een goede aansluiting met de school en opleiding 

bevorderen de emotionele en gedragsmatige betrokkenheid op school” (Elffers, 2011). 

Vanaf 2013-2014 geven mentoren de rondleiding en geven de leerlingen de nieuwe informatie voor 

een succesvolle start van het schooljaar. 
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Lijst met afkortingen 

 



Lln = leerlingen 

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 
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Mentor: 

Steunende coach (Jolles, 2011) 

Inspelen op havo leerlingen (Gloudemans 

& Nieuwland, 2007) 

Betrokkenheid(Volman, 2011) 

Niemand mag meer van niemand 

zijn(Winsemius, 2009) 

Alert voor signalen van leerlingen (Ponte 

& Veen, 1994) 

Rol mentor (Marzano & 

Miedema, 2011) (Vermunt, 

2006), leren studeren, plannen: 

pta/ jaarrooster,  structuur, 

uitstelgedrag, gebruik je hersens 

(Brandhof, 1998), (Jolles, 2011), 

kennisdelen (Nonaka & Takeuchi, 

2003) 

P. Schaaf Counselor, zie portaal voor 

bereikbaarheid. 

R.Hes@rocleiden.nl 

 

Vroegtijdig en adequaat reageren op verzuim (Braat, 2009) 

Verzuimsignalen: automatisch door KRD (vraag aan Willem) 

en/of d.m.v. het printen van overzichten mentorleerlingen (DA 

kan helpen). 

Effectief docenten gedrag:  (Vos, 2009), (Goei, 2010) 

The power is in your hands:  4 soorten feedback: (Hattie & 

Timperly, 2007) 

De invloed van sociale en onderwijsinhoudelijke ervaringen is groter dan van gedragsmatige 

betrokkenheid, gedragsmatige betrokkenheid en schoolprestaties zijn relatief  eenvoudig te 

monitoren(verzuimgegevens & cijfers), om een goed beeld te krijgen van de emotionele 

betrokkenheid is het nodig regelmatig gesprekken met hen te voeren (Appleton, Christenson, & 

Furlong, 2008), (Elffers, 2011) 

2e lijns hulp, intern 

verwijzen 

actie mentor 

Externe 

Begeleiding: 

www.kansen

waaier.nl 

ROC: OOD = onderwijsondersteunende dienst, 

leerproblemen, verzuim, gedragsproblemen, 

hulpverlening, psychische problemen, 

studiehouding, motivatie, opleidingsniveau, 

dyslexie, privé problemen, verslaving, faalangst en 

beroepskeuzetest. 

< 18: Leerplichtmeldingen via ib-groep.nl door 

decanen na mentorinterventies (email, telefonisch, 

IZO: W. Roobol/R.Hes, counselor op 

afroep, leerplichtambtenaar 

Actie mentor 

indien 

interventies 

niet beoogde 

resultaat 

Informatie geven:  bereikbaarheid 

mentor, portaal.rocleiden.nl , 

0715824570 ziek- =dagmelding,   

Mentoraat vavo (c) 2012 

mailto:R.Hes@rocleiden.nl
http://www.kansenwaaier.nl/
http://www.kansenwaaier.nl/


 

 

 

 

Bijlage 2 Procedures bij afwezigheid 

 

De procedures bij afwezigheid leerling  in het kort: 

 (contact, contract, uitvoering afspraken en daar volgende keer op terugkomen) 

 1. Mentor reageert steeds op afwezigheid (Braat, 2009). Mentor belt en/of mailt zo spoedig 

mogelijk, emailadres ouders staat onder relaties.  Mentorgroepen en aanwezigheid zijn in KRD te 

raadplegen. Mentor maakt onderscheid tussen minderjarigen (afspraak met ouders) en 

meerderjarigen. 

 

2. Mentor legt reden afwezigheid vast: notities KRD en maakt vervolgafspraak (bij minderjarigen ook 

met ouders) en geeft eigen bereikbaarheid aan. 

 

3. Mentor kan intern verwijzen (P. Schaaf / Renée Hes, examencommissie, DA: persoonsgegevens 

actualiseren). Feedback en overleg met betrokkenen over vervolg. 

 

4. Als bovenstaande niet tot gewenst resultaat leidt, seint mentor de trajectbegeleider in (voor havo, 

vwo: Wilco en voor vmbo: Renee) zodat zij leerplicht of voor 18+ leerlingen het rmc kunnen melden 

via ib-groep.nl. Trajectbegeleiders kunnen leerlingen voordragen voor het IZO overleg en evt. voor 

het ZAT-team. 

 

5. Trajectbegeleiders kunnen leerlingen ook aanmelden bij OOD van het ROC (diverse hulpvragen 

mogelijk: motivatie, gedrag, verzuim, etc.). Mentor geeft hulpvraag aan. Mentor is op de hoogte van 

eventuele externe instanties die al in beeld zijn. 



 

6. Uitbestede leerlingen: indien leerlingen hun uitbesteding niet of onvoldoende waarmaken dient 

ook Gerard Scheltens op de hoogte te worden gesteld, zodat hij de dagschool op de hoogte kan 

stellen. 

7. Mentor koppelt tijdens rapportenvergaderingen de cijfers aan de presentie (gedragsmatige 

betrokkenheid). Emotionele betrokkenheid van de leerlingen volgt uit de gesprekken en wordt 

eveneens vastgelegd in KRD. Tijdens vergaderingen kunnen we hierop terugkijken om er iets van te 

kunnen leren voor de toekomst  en kennis kunnen delen (Nonaka & Takeuchi, 2003). 

 

8. Om 'blindgangers' te voorkomen melden docenten leerlingen die amper of niet komen en/of geen 

toetsen maken extra bij de betreffende mentoren ! Niemand mag meer van niemand zijn. 

 

 

 


