
                                                                                                                              

Beste collega, 

In opdracht van het samenwerkingsverband verzorgt Scala de aanpak (langdurig) schoolverzuim van 

jongeren. 

Als de interne ondersteuningsmogelijkheden van een school niet tot het gewenste resultaat (herstel 

van schoolgang met welbevinden van de jongere) hebben geleid, kan met steun van de 

verzuimcoaches van Scala, Saskia Frickel en Brigitte Helling, passende begeleiding worden ingezet.  

Het samenwerkingsverband kiest  nadrukkelijk voor verzuimcoaches afkomstig uit het onderwijs, dus 

voor onderwijsprofessionals. Aangezien overbelaste jongeren functioneren in een overbelast 

systeem, is samenwerking en afstemming met de wijkcoach (jeugdzorgprofessional) onontbeerlijk.  

De aanpak bouwt voort op de jarenlange ervaring die de regio heeft opgedaan op het gebied van 

voortijdig schoolverlaten (door Team VSV) en de begeleiding van thuiszitters (door het 

samenwerkingsverband).  

Deze ervaring leert ons dat een persoonsgerichte, coachende aanpak het grootste effect heeft en de 

kans van slagen op een succesvol vervolgtraject vergroot. Essentieel is dat de jongere en het 

omringende systeem (gezin) zich gekend en erkend voelen.  

Daarnaast hebben we ervaren dat het vaak beter is als een onafhankelijk persoon de jongere (en 

ouders) benadert. De school/het onderwijs wordt soms door de jongere en/of ouders als deel van 

het probleem ervaren. In deze situaties is het voor de onderwijsprofessionals van de scholen vaak 

niet meer mogelijk een goede ingang voor een gesprek te vinden. Een neutrale ‘buitenstaander’ lukt 

het vaak wel toegang te krijgen tot de jongere.  

 

De werkwijze is laagdrempelig, er zijn geen bureaucratische drempels. Alle betrokken partijen 

(school, ouders, leerplicht, hulpverlening, ZAT) kunnen een beroep doen op de verzuimcoaches. Zij 

zoeken contact met school en andere ketenpartners om af te stemmen.  

Aanmelding door de school  vindt plaats via het loket van het samenwerkingsverband                       

026 - 365 03 21, vervolgens neemt de verzuimcoach contact op met de school. 

Graag verwijs ik ook naar de website www.scalaonderwijsadvies.nl , aanbod-> Verzuimcoaches. 

 

Wen Westerink, 

Teamleider Scala 

http://www.scalaonderwijsadvies.nl/

