
Leerlingen in ontwikkeling 
stimuleren continuïteit in deelname onderwijs 

 
Aanleiding 
Het onderwijs is verantwoordelijk om leerlingen voldoende ontwikkelingskansen te bieden 
om op te groeien tot zelfredzame burgers die kunnen participeren in de samenleving. Om dat 
te bereiken is het belangrijk dat leerlingen zich kunnen ontwikkelen. Daarvoor is continuïteit 
in de deelname aan onderwijs een eerste vereiste en daarmee leren we leerlingen tevens om 
in de toekomst verantwoordelijk met ‘werktijden’ om te gaan. Daar waar het opvoeders 
en/of docenten niet lukt de leerling deze verantwoordelijkheid te leren nemen, kan hulp 
worden ingeschakeld via de Centra voor Jeugd en Gezin van de gemeenten (o.a. Leerplicht, 
contactpersoon CJG en de Jeugdarts). 
 
Samenwerking 
Tijdens dit proces werkt de school samen met ouders en de gemeente. Er is sprake van 
verzuim wanneer een leerling niet op school aanwezig is op momenten dat hij/zij aanwezig 
had moeten zijn. Ziekteverzuim is schoolverzuim na ziekmelding. Achter ziekteverzuim kan 
een veelheid aan problematiek schuilgaan. Door verzuim kunnen resultaten negatief 
beïnvloed worden. Onze aanpak heet ‘leerlingen in ontwikkeling’. Het doel van deze aanpak 
is continuïteit in de schoolgang van leerlingen, samen met u, te stimuleren om uw kind 
optimale ontwikkelingskansen te bieden. 
 
Wat mag u van ons verwachten? 
U als ouder mag erop vertrouwen dat wij uw kind optimale ontwikkelingskansen willen 
bieden. Dat kunnen wij niet alleen. Daar hebben wij u bij nodig. Opvoeding en opgroeien 
maakt dat u vanuit uw verantwoordelijkheid als ouder/opvoeder en wij vanuit onze 
verantwoordelijkheden in opleiden ruggensteun kunnen bieden om uw kind te begeleiden 
naar een passend plek op de arbeidsmarkt/toekomst.  
U mag van ons verwachten dat wij u informeren als de continuïteit in de schoolgang uit de 
pas gaat lopen.  Wij verwachten dat u ons informeert als u thuis strubbelingen ervaart om u 
kind deze continuïteit te bieden. Liever te vroeg dan te laat. 
Wij maken dan graag samen met u en leerplicht een plan. Als dat onvoldoende werkt kan 
het CJG hulp (ambulante hulp en/of jeugdarts) ondersteuning bieden. 
Voor de informatie-uitwisseling gebruiken we verschillende systemen, de school registreert 
in het eigen leerlingvolgsysteem, verzuimmeldingen worden uitgewisseld met leerplicht via 
DUO-meldingen en jeugdhulpsignalen worden uitgewisseld met het CJG via Zorg voor Jeugd 
Groningen.  
 
Als het niet werkt? 
Als u als ouder uw verantwoordelijkheid niet neemt en uw kind te kort doet zijn CJG en 
leerplicht aan zet. 
Als wij als school onze verantwoordelijkheid niet nemen zijn CJG en leerplicht aan zet. 
Als het CJG en/of leerplicht de verantwoordelijkheid niet neemt zijn de ouders en school aan 
zet. 

 
 


