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Verantwoording LRA-/VSV- projecten 2020 

1. Project: Aanpak overbelaste jongeren in het V(S)O, inzet verzuimcoaches 
 

2.  Opdrachtgever: 
 
Projectleider: 
 

Johnny Uytdewilligen, swv De Verbinding 
 
Wen Westerink, Scala 
 

3. Gerealiseerde 
deliverables: 
(zie projectplan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verantwoording: 

• Per 01-01-2020 zijn de twee verzuimcoaches die vanaf het 
begin van het project betrokken zijn, voor in totaal 1,2 fte 
ingezet en daarnaast één extra verzuimcoach structureel voor 
0,2 fte en één flexibel, gemiddeld 0,3 fte per week.  

• Vanuit Scala wordt de inhoudelijke ondersteuning van de 
verzuimcoaches verzorgd door een orthopedagoog van 
Scala. Gemiddeld eens per 3 weken wordt de voortgang van 
leerlingen besproken. 

• De scholen binnen de regio zijn op de hoogte van de 
mogelijkheid om de verzuimcoach in te zetten en van de 
procedure om aan te melden. De werkwijze is bekend.  

• Alle scholen maken gebruik, of hebben gebruik gemaakt, van 
de inzet van de verzuimcoaches  

• De afstemming met leerplicht is vastgelegd in 
samenwerkingsafspraken.  

 
In dit jaarverslag worden de activiteiten en opbrengsten          
beschreven, waardoor een beeld van de effecten van het project 
ontstaat.  
De beschikbare cijfers zijn verwerkt in de bijlagen bij dit jaarverslag. 
Gebleken is dat het lastig is om de effectiviteit in alleen cijfers uit te 
drukken omdat de doelen waaraan gewerkt wordt zeer divers zijn. 
Doel is niet enkel in alle gevallen de leerling weer voor 100% naar 
school te laten gaan. Vanuit de diversiteit van situaties van leerlingen 
gaat het in een aantal gevallen om op maat gestelde doelen, in 
overleg met de jongere, zijn of haar ouders en de school. In alle 
gevallen gaat het er om dat de leerlingen weer ‘in ontwikkeling’ zijn 
gekomen. In niet alle gevallen is het verzuim volledig gestopt, 
waardoor het een vertekend beeld zou geven als puur naar de cijfers 
van het verzuim gekeken zou worden. Maar de meerwaarde is dat de 
problematiek in beeld is, er planmatig wordt gewerkt, de juiste 
hulpverlening betrokken is, er regievoering is, er weer beweging is en 
er weer aan onderwijs wordt gewerkt. Medio 2021 zullen we via een 
rapportage op een meer kwalitatieve manier ingaan op behaalde 
resultaten. 
 

4.  Niet gerealiseerde 
deliverables: 

 

5. Hoe is het project 
verlopen? Neem 
hierbij de 
meetcriteria mee 
die in het 
projectplan 
genoemd zijn. 

In totaal zijn in 2020, van januari t/m december, 75 leerlingen 
begeleid door de verzuimcoaches. Van die 75 leerlingen zijn er 14 
begeleidingen afgerond gedurende het jaar 2020.  
Het aantal begeleide leerlingen zegt niets over de zwaarte en 
intensiteit van de begeleiding. Om hierin meer inzicht te krijgen, 
hebben de verzuimcoaches een ‘puntensysteem’ ontwikkeld waarbij 
het aantal punten iets zegt over het ‘leerlinggewicht’. Het 
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Wat vind je van het 
bereikte resultaat? 
(zie ook punt 6) 

puntensysteem geeft houvast om de zwaarte van de caseload in te 
schatten op een bepaald moment. Uiteraard kan de zwaarte per 
leerling per week wisselen (een nieuwe aanmelding vraagt veel tijd, 
maar na verloop van tijd kan het bijvoorbeeld voldoende zijn om de 
leerling via appcontact te volgen).  
 
In totaal zijn er dit jaar 27 nieuwe leerlingen aangemeld. 
Er zijn in 2020 geen leerlingen ‘teruggegeven’ na aanmelding door 
het loket. In alle gevallen is er binnen een werkweek contact gezocht 
met de aanmelder en is er een traject gestart.  
Het traject wordt altijd afgerond met een eindverslag en een follow up.  
 
Het jaar van het Corona-virus en bijbehorende maatregelen: 
Van de 75 leerlingen zijn er 14 trajecten afgerond gedurende het jaar 
2020. Afgezet tegen eerdere jaren is dat aantal laag. Als gevolg van 
de Corona-crisis zijn de verzuimcoaches bij de meeste leerlingen 
betrokken gebleven, vaak op verzoek van de leerlingen, ouders en/of 
de scholen. Gedurende deze periode is de begeleiding regelmatig 
intensiever geworden, vanwege andere ondersteuningsbehoeften 
bijvoorbeeld: een toename van angstig zijn en gevoelens van 
onzekerheid of omdat leerlingen door het ‘legaal thuiszitten’ juist 
actiever werden in het volgen van onderwijs en de daarbij behorende 
werkzaamheden. Er is aan ‘wandel coaching’ gedaan om leerlingen 
wel te kunnen zien en spreken en ook om ze ‘de deur uit te krijgen’. 
Zoveel mogelijk zijn de huisbezoeken doorgegaan en is er ook 
begeleiding op afstand aangeboden.  
In ’het Corona-jaar’ zijn de zgn. punten per leerling heel wisselend en 
schommelend geweest. Anders dan in de voorgaande jaren zijn er 
relatief veel leerlingen opnieuw aangemeld of opgeschaald naar een 
intensievere begeleiding terwijl er juist sprake was van een afbouw of 
slechts nog follow up. Mogelijk is daarbij ook van invloed geweest dat 
de externe hulpverlening stil lag of er mogelijk een nog langere 
wachtlijst extern ontstond. 
In totaal zijn er dit jaar 27 nieuwe leerlingen aangemeld, zoals 
vermeld, ongeveer de helft van het aantal aanmeldingen per jaar in 
de voorafgaande jaren. Dit lijkt een directe relatie te hebben met de 
Corona-crisis en de daar bijbehorende andere tijd. 
 
Er bestaat tevredenheid over: 

• het aantal begeleide leerlingen en de spreiding daarvan; alle 
scholen van de 30 aangesloten scholen hebben gedurende 
de afgelopen jaren gebruik gemaakt van de  inzet van de 
verzuimcoach.  

• de feedback van de scholen, veel positieve ervaringen 
waarbij men aangeeft dat de huisbezoeken een grote 
meerwaarde zijn. 

• het verloop van de verwijzing via het onderwijsloket. Er zijn 
goede afspraken gemaakt over de aan te leveren gegevens 
en over de criteria om een aanmelding door te zetten naar de 
verzuimcoaches. Middels tussentijdse evaluaties wordt er 
steeds aangescherpt, dit jaar m.n. als het gaat om het zo 
specifiek mogelijk formuleren van het doel van de 
begeleiding. 

• de flexibiliteit van de verzuimcoaches die in Corona-tijd nog 
meer maatwerk hebben geleverd. 

• de werkwijze van de verzuimcoaches. Door de frequente 
huisbezoeken en doordat de tijd wordt genomen die nodig is,  
ontstaat er een vertrouwensband die bijdraagt aan 
medewerking van leerling en ouders.  
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• scholen raken steeds meer gewend aan de aanpak van de 
verzuimcoaches en de route daar naar toe, er wordt 
(daardoor) door sommige scholen ook preventiever 
aangemeld. 

• het niet school gebonden zijn van de verzuimcoaches, 
daardoor kunnen zij een school soms ongebruikelijke 
maatregelen voorstellen. Maar ook leerling en ouders staan 
hierdoor (meer) open voor aangedragen ideeën. 

• door de inzet van de verzuimcoaches komen betrokken 
partijen met elkaar in contact; ouders en leerlingen zien een 
aanmelding bij een verzuimcoach meestal niet als 
bedreigend. De verzuimcoach komt om beweging richting 
school te krijgen, dat is wat zowel ouders als leerlingen willen. 
Vervolgens kan er dan ook ruimte komen, door hun 
betrokkenheid in het gezin, voor mogelijke externe hulp. Als 
de verzuimcoaches dan maar blijven komen voor het 
‘schooldeel’!  

• efficiënter werken, m.n. administratief, zodat er zoveel 
mogelijk tijd naar de leerlingen kan.                                                             

• de structurele casusbespreking met elkaar -en de 
orthopedagoog-  laat het belang zien, het belang om van 
elkaar te leren omdat de vraag vaak zo specifiek is. 

 
Aandachtspunten: 
 

• het blijft een voortdurend aandachtspunt de verschillende 
belangen tot één belang te blijven benoemen en bespreken. 
Soms komen verzuimcoaches met voorstellen die veel 
vragen van scholen en eventuele andere partijen. 

• het is belangrijk dat de verwachting die de school heeft ten 
aanzien van het resultaat van de begeleiding, overeenkomt 
met het doel dat de verzuimcoach voor ogen heeft. Soms 
zien de verzuimcoaches “weer naar school gaan” op zichzelf 
als een positief resultaat terwijl de school al meteen veel 
meer verwacht van de leerling (huiswerk in orde, motivatie, 
altijd op tijd zijn bijvoorbeeld). Met elkaar letten we op het zo 
specifiek mogelijk beschrijven van het doel bij aanmelding. 
Door het ‘Corona-jaar’ is nu niet aan te geven of de effecten 
daarvan al zichtbaar zijn. 

• internaliserende problematiek. De meeste jongeren die 
aangemeld werden, deden het op de basisschool goed (vaak 
ook nog geen diagnose) maar lopen op het VO vast met 
angst- en/of ASS-problematiek.  

• preventieve aanmeldingen kunnen leiden tot een korter 
begeleidingstraject, aandacht daarvoor –richting de scholen- 
blijft heel erg belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan de eerste 
signalen van angst, bang om naar school te gaan en het 
oppakken van die signalen. 

• er wordt toch nog regelmatig te laat aangemeld, bijvoorbeeld 
omdat er wel hulpverlening in het gezin of extern is. Deze 
hulp richt zich echter niet specifiek op de schoolgang, 
leerlingen blijken soms al lange tijd thuis te zitten. 

• tussenevaluaties met het loket swv leveren nieuwe afspraken 
op over inzet van het loket, scholen of verzuimcoaches. Het is 
van belang om dit structureel te blijven doen en over de 
afspraken met alle partijen te communiceren.  

• blijvende aandacht voor de communicatie over samenwerking 
en regievoering, twee kanten op. Scholen willen graag zoveel 
mogelijk meegenomen worden en de regie voeren als het 
gaat om schoolse taken en de aanwezigheid op school.  
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6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welke cijfers kun je 
aanleveren (bijv. 
deelname, 
resultaten) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overzicht cijfermatige resultaten: 
-bijlagen 1 t/m 5 betreft het totaal aan begeleide leerlingen in 2020 

• aantal begeleide leerlingen totaal, jongens/meisjes en 
afgerond of actief 

• aantal leerlingen naar leerjaar bij aanmelding 

• aantal leerlingen naar schoolniveau en leerjaren 

• overstap van leerlingen naar een andere school (regulier, 
mbo of vso) 

-bijlage 6  betreft alleen de in 2020 aangemelde leerlingen 
-bijlage 7 het totaal aantal aangemelde leerlingen over 4 jaar 
 

 
Wat opvalt bij vergelijking gegevens 2020 t.o.v. 2019: 

• De verzuimcoaches zijn met minder leerlingen aan het werk 
geweest dan in 2019; toen werden er 97 leerlingen begeleid, 
(inclusief 3 consultaties) en nu 75. Dat is een afname die te 
verklaren lijkt als gevolg van de maatregelen door de 
Coronacrisis. De begeleiding van die leerlingen is wel 
intensiever en in veel gevallen van langere duur geweest. 

• In het jaar 2020 zijn er 27 leerlingen aangemeld, t.o.v. 56 
leerlingen in 2019. Ook in dit geval zien we de invloed van de 
Corona-crisis terug. Scholen hebben gedurende een groot 
deel van het jaar leerlingen sowieso op afstand onderwijs 
gegeven en begeleid. Ook zijn er leerlingen geweest die 
moeilijk te bereiken waren. 

• Dit jaar zijn er anders dan de voorgaande jaren minder 
meisjes dan jongens aangemeld, 11 meisjes en 16 jongens. 
Alle andere jaren werden er meer meisjes dan jongens 
aangemeld. Mogelijk is dit ook beïnvloed door het ‘Corona-
jaar’.  

• De meeste leerlingen zijn aangemeld uit de leerjaren 1 t/m 3, 
er lijkt een verschuiving naar de lagere klassen te zijn, maar 
op grond van deze beperkte aantallen kunnen we hier geen 
conclusie aan verbinden. 

• Van de 27 aangemelde leerlingen zijn er 9 afkomstig van de 
havo en 8 van het vmbo b/k. De stijging van het relatief grote 
aantal leerlingen vanuit havo valt op, maar ook in dit geval 
zijn er teveel invloeden en te beperkte gegevens om tot 
uitspraken te komen. 

• Van de in 2020 in totaal 75 begeleide leerlingen, zijn er 31 
afkomstig van het vmbo b/k/gt, dat geeft een ander beeld dan 
de in 2020 aangemelde leerlingen. 

• Van de 75 begeleide leerlingen in 2020, zaten 53 leerlingen in 
de leerjaren 1 t/m 3, dit beeld zie je ook terug bij de 
aangemelde leerlingen. 

• Het aantal leerlingen dat na afloop van de begeleiding van de 
verzuimcoach van school veranderde, is te vergelijken met 
het gemiddelde percentage van de afgelopen jaren.  
 

7. Gemaakte 
personele kosten 

Bijlage 7: financiële verantwoording  

8. Gemaakte 
materiële kosten 

Bijlage 7 : financiële verantwoording   

9.. Plan voor 2021 en 
verder 
 
 
 

Voortgang conform 2017-2020 wat betreft werkwijze van de 
verzuimcoaches en de afspraken met het swv en de LRA.  
Voor de periode 2021-2024 is een projectplan opgesteld, met een 
evaluatiemoment na twee jaar. Het plan wijkt in  grote lijn niet af van 
het eerste projectplan 2017-2020. 
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Actiepunten voor 2021: 
 

• Actie vanuit overleg onderwijsloket (M. Kooderings) met 
teamleider Scala (W.Westerink) om scholen mee te nemen, 
te activeren en preventieve stappen te zetten om m.n. in klas 
1 en 3 (zij-instroom) de uitval te beperken, bijv. bij de start 
van het schooljaar of mogelijk daarvoor.  

• In juli zal er verslaglegging van effecten plaatsvinden 
(kwalitatief). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van o.a: 
-gegevens uit een tevredenheidsonderzoek bij leerlingen en 
ouders dat in mei/juni gehouden zal worden. 
-follow-up gegevens (hoe is de stand van zaken een jaar na 
afronding) 
-verschillen tussen start en afronding van de begeleiding, 
wel/niet hulpverlening etc.  

             -gegevens over de totale inzet per leerling die door de        
             verzuimcoaches lopende de tijd in kaart is gebracht, zodat    
             ook het verloop van de inzet, trends, in beeld komen en er  
             o.a. een gemiddelde inzet van uren per leerling berekend kan  
             worden. 
 

Vergroten van de samenwerking met andere programma’s 
gericht op aanpak verzuim en voortijdig schoolverlaten zoals 
bijvoorbeeld MBO Start & Go. O.a. middels werkoverleggen 
tussen W. Westerink en M. Kooderings, coördinator Team 
Verzuim. Ook zal gekeken worden naar inhoudelijke 
afstemming en waar mogelijk samenwerking tussen de VSV-
programma’s.  
 

10. Verdere 
opmerkingen: 
 
 
 
 
 
 

• Richtlijn bij de inzet van de verzuimcoaches is te komen tot 
oplossingen waar alle partijen tevreden over zijn. Dit kan ook 
betekenen dat er (uiteindelijk) geen sprake is van 100% 
schoolgang, maar bijvoorbeeld 80% met welbevinden en 
overgang of diploma. 

• Sleutelwoord blijft Beweging (waarbij vertrouwen natuurlijk 
altijd voorwaarde is). Het valt tegelijkertijd op dat rondom het 
traject er juist regelmatig nog veel traag verloopt: 
hulpverlening, afspraken maken en soms de aanmelding door 
scholen. Hier blijven we signalen over afgeven. 

• Belangrijke factoren in het succes van de werkwijze van de 
verzuimcoaches zijn de huisbezoeken en de onafhankelijke 
rol die zij hebben t.o.v. zowel de leerling als de school. 
Ouders geven dat expliciet aan. 

• De verzuimcoaches zijn ondergebracht bij Scala en maken 
deel uit van het team. Daardoor kan snel collegiale 
consultatie plaatsvinden en hebben zij ook toegang tot 
inhoudelijke informatie (Angst-, ASS-problematiek, verslaving, 
depressie) die binnen Scala wordt gedeeld.  

• Het afgelopen jaar is er weer meerdere keren overleg 
geweest tussen verzuimcoaches, inhoudelijk ondersteuner en 
Onderwijsloket met als doel de aanmeldingsprocedure te 
evalueren en ervaringen delen. Dit wordt als erg prettig 
ervaren.  
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Bijlage 1 

Stand van zaken verzuimcoaches kalenderjaar 2020 

Overzicht aanmeldingen en leerlingen waarbij verzuimcoaches betrokken zijn (geweest) in 2020 
Actief  61 
Afgerond 14  
 

Totaal 75 

 

Verhouding jongen - meisje (2020) 

 

  

39 jongens

52 % 

36 meisjes

48 %

Aanmeldingen 
lopende en afgeronde trajecten (2020)

jongens

meisjes
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         Bijlage 2    Verdeling over schoolniveaus en klassen  
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       Daarnaast aangemeld: Wereldklas 2 jongens en groep 8, 1 meisje 

       Totaal: 75 leerlingen: 39 jongens en 36 meisjes 
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Bijlage 3   Verdeling over schoolniveaus  
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Bijlage 4   Verdeling over leerjaren 
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Bijlage 5   Overstap naar andere school 

  

Bij aanmelding bezochten alle leerlingen regulier onderwijs (waarvan 1 groep 8 en 2 Wereldklas). Tijdens de begeleiding  
stapten 8 leerlingen (van de 14 afgeronde) over naar een andere school of naar een hulpverleningssetting. 
 
 
 
 

 
 

 
Anders: 1 leerling naar de Democratische school en 1 leerling naar een hulpverleningssetting 

                     
 

 

3

2

2

1

Overstap naar andere school
aantal leerlingen 8

VSO

anders

VO regulier

MBO niveau 4

Doorstroom naar

Totaal: 16 leerlingen
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BIJLAGE 6    Stand van zaken leerlingen aangemeld in kalenderjaar 2020 
 
 

Aanmeldingen totaal in 2020: 27 
meisjes: 11 
jongens: 16 
  

 

Verhouding jongen/meisje 

 

 

  

16 jongens

52 % 

11 meisjes

48 %

Aanmeldingen 2020 

jongens

meisjes
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Vervolg aanmeldingen in het jaar 2020 

 

Schoolsoort bij aanmelding 

 PRO VMBO 
Basis 
Kader 

VMBO 
g/t  
Mavo 

Mavo 
Havo 

Havo Havo 
Vwo 
 

VWO Gym 

Jongens 1 5 1 1 5 1 1 1 

Meisjes  3 1  4  3  

 
Totaal 

 
1 

 
8 

 
2 

 
1 

 
9 

 
1 

 
4 

 
1 

 

 

Leerjaar bij aanmelding 

 Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 

Jongens  3 3 3 3 2 1 

Meisjes 3 3 4  1  

Totaal 6 6 7 3 3 1 
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Bijlage 7     Aanmeldingen 2017 - 2020 

 

Tenslotte 

Op 01-01-2017 is het project in de huidige omvang gestart voor de duur van vier jaren. Deze vier jaren zijn nu afgerond, het project is verlengd. 

Per jaar is er een jaarverslag gemaakt, hieronder het totaal aan aanmeldingen gedurende die vier jaar. 

 

 

               

   Totaal 181 leerlingen aangemeld. 

 

87 jongens

48 % 

94 meisjes

52 %

Alle aanmeldingen 2017 - 2020 

jongens

meisjes
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Bijlage 8         Overzicht financiële verantwoording 
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