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Voorwoord 
 

Mijn naam is Jozien Teeuwissen en ik heb onderzoek gedaan naar passende interventies om in te 

zetten om het geoorloofde en ongeoorloofde verzuim te verminderen onder de bovenbouw bbl-

leerlingen van het Aeres VMBO Almere.  

 

Diana Brouwer, de teamcoördinator van de basisberoepsgerichte leerweg was mijn praktijkbegeleider 

tijdens het onderzoek en haar wil ik hartelijk bedanken voor de goede hulp en ondersteuning tijdens 

deze periode. Ook wil ik mijn scriptieadviseur Ipek Bayrak bedanken, een strenge maar rechtvaardige 

begeleider waar ik veel van heb geleerd.  

Ook veel dank voor de vijftien bovenbouw bbl-leerlingen, de vier bbl-mentoren en de zorgcoördinator 

van het Aeres VMBO Almere die ik heb mogen interviewen voor mijn onderzoek. Het waren prettige 

en leerzame gesprekken waar ik veel informatie uit heb kunnen halen. 

Verder gaat mijn dank uit naar mijn man Mark en zoon Lucas die met regelmaat samen op stap 

gingen zodat ik rustig aan deze scriptie kon werken. We gaan gauw iets leuks doen met elkaar!  

Deze scriptie is bedoeld voor het onderwijsteam van de basisberoepsgerichte leerweg op het Aeres 

VMBO Almere. Al mijn bevindingen en aanbevelingen kunnen worden ingezet bij het uitvoeren en 

organiseren van het onderwijs aan deze leerlingen. Er zijn concrete aanbevelingen beschreven waar 

ze het verzuim mee kunnen verminderen. 

 

Jozien Teeuwissen 
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Samenvatting 

 

Op het Aeres VMBO Almere is er onder de leerlingen van de bovenbouw van de basisberoepsgerichte 

leerweg (bbl) geoorloofd en ongeoorloofd schoolverzuim. Deze leerlingen komen het eerste uur niet 

naar school, gaan tussentijds naar huis of komen de laatste lessen niet. De leerlingen worden ziek 

gemeld door hun ouders, worden voor een andere reden afgemeld of spijbelen. Leerlingen horen 

100% aanwezig te zijn bij de door de school aangeboden activiteiten en verzuim is niet gewenst. De 

leerlingen missen lesstof en ontwikkelen op deze manier een onderwijsachterstand. De mentoren van 

deze leerlingen willen graag advies in welke interventies passend zijn voor deze doelgroep leerlingen 

en die zij zelf, de leraren of de school in kunnen zetten, naast de bestaande verzuimaanpak, om het 

geoorloofde en ongeoorloofde verzuim onder deze leerlingen te verminderen. Dit is dan ook de 

centrale vraag van dit onderzoek: Welke interventies kunnen de mentoren van het Aeres VMBO 

Almere inzetten om het geoorloofde en ongeoorloofde verzuim onder de bovenbouw bbl- leerlingen te 

verminderen? 

Om de mentoren te kunnen adviseren zijn er twee deelvragen opgesteld om er achter te komen welke 

belemmerende en bevorderende factoren een rol spelen bij geoorloofd en ongeoorloofd verzuim en 

welke interventies er kunnen worden ingezet om dit verzuim te verminderen. Om deze deelvragen te 

beantwoorden is er een literatuurstudie gedaan. De literatuur geeft aan dat het om de volgende 

kenmerken en de belemmerende en bevorderende factoren van deze kenmerken gaat die invloed 

hebben op verzuim: de kenmerken van de leerling, de kenmerken van de thuissituatie van de leerling, 

kenmerken van de omgeving van de leerling en de kenmerken van de school.  

Om te achterhalen wat de ervaringen zijn van de bovenbouw bbl-leerlingen met de belemmerende 

factoren betreffende het geoorloofd en ongeoorloofd verzuim is deelvraag drie opgesteld. Om deze  

deelvraag te beantwoorden zijn er vijftien leerlingen met geoorloofd en ongeoorloofd verzuim uit de 

bovenbouw bbl geïnterviewd. Om passende interventies in te kunnen zetten is het nodig om te weten 

welke belemmerende factoren de bovenbouw-bbl leerlingen ervaren bij hun verzuim. 

Voor deelvraag vier en vijf zijn de mentoren van de bovenbouw bbl-leerlingen en de zorgcoördinator 

van de school geïnterviewd. Om deze deelvragen te beantwoorden is er tijdens deze interviews 

gevraagd naar welke interventies de mentoren en de zorgcoördinator passend zouden vinden om in te 

zetten om het geoorloofde en ongeoorloofde verzuim te verminderen bij de bovenbouw bbl-leerlingen. 

De resultaten van de interviews van de leerlingen en de mentoren komen veelal overeen: de 

leerlingen ervaren minder strenge leraren en geven aan veel stil te moeten zitten tijdens de les. 

Doordat de leraren niet streng zijn, is het vaak onrustig in de klas en kunnen leerlingen zich niet goed 

concentreren. Hier hebben de leerlingen last van. Vervelende leerlingen worden niet genoeg 

aangepakt en ook dat vinden de leerlingen storend. Ze gaan hierdoor met regelmaat niet naar de les. 

De mentoren willen ook dat er actievere werkvormen in de lessen worden ingezet zodat de leerlingen 

minder stil hoeven te zitten tijdens de lessen en ze willen leraren die de vaardigheden bezitten om aan 

de bbl-leerling les te geven. De zorgcoördinator benoemde punten die ook in de literatuur gevonden 

zijn zoals preventief persoonlijke gesprekken plannen om de leerlingen goed te leren kennen, want als 
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je de leerling goed kent dan versterkt dat de relatie tussen leerling-leraar/ mentor en dat is 

bevorderend voor de schoolgang van een leerling. En niet alleen een gesprek als het niet goed gaat 

maar juist ook als het wel goed gaat. 

Als eindconclusie komt in dit onderzoek naar voren dat er op het gebied van onderwijskwaliteit en 

ondersteuningsstructuur interventies passend zouden zijn. De aanbevelingen zijn ook gegeven op 

deze gebieden. 

 

Onderwijskwaliteit 

De onderwijskwaliteit van de bbl-leraren verbeteren door een reeks studiedagen in te zetten, gegeven 

door de mentoren, waar als eerste de onderzoeksresultaten van deze scriptie worden gepresenteerd. 

De studiedagenreeks wordt gevuld waardevolle gesprekken met elkaar, met het aan de gang gaan 

met actieve werkvormen om in te zetten tijdens de lessen met de bovenbouw bbl-leerlingen zodat de 

les actiever ingericht kan worden voor hen. Een bbl-leerling hoeft dan minder stil te zitten tijdens de 

les en wordt geprikkeld om mee te doen. Ook de afgesproken lessenstructuur met elkaar bespreken 

en de schoolregels opnieuw door nemen en met elkaar afspreken hoe strenger te handelen bij storend 

gedrag van leerlingen tijdens de lessen staat centraal. De leerlingen willen strengere leraren die de 

vervelende leerlingen aanpakken en sneller wegsturen zodat zij zich kunnen concentreren en kunnen 

leren tijdens de lessen. Een tweede advies is om in te zetten op het aanleren van studievaardigheden 

bij de leerlingen. 

Ondersteuningsstructuur 

Het preventief plannen van coachingsgesprekken met de leerlingen wordt geadviseerd en een 

volgende aanbeveling is om een handboek te schrijven waarin de taak van mentor wordt uitgelegd en 

ook de afspraken en belangrijke informatie rondom het mentorraat worden vastgelegd. Dit zodat het 

voor alle mentoren duidelijk is wat er van hen verwacht wordt en ook alle mentoren in de basis 

hetzelfde doen. Daarnaast wordt geadviseerd dat de mentor zelf aan de mentorleerlingen lesgeeft en 

in het vierde leerjaar het project “Mijn toekomst” met de leerlingen uitvoert om concreet het 

toekomstbeeld van de leerlingen vorm te geven. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding onderzoek 

 

1.1. De opdrachtgever 

 

Aeres VMBO Almere is de opdrachtgever voor deze scriptie. Aeres VMBO Almere is een middelbare 

school en biedt in schooljaar 2021-2022 onderwijs aan 859 leerlingen in de leeftijd van 12-16 jaar. De 

leerlingen komen niet alleen uit de gemeente Almere, maar ook uit de omliggende omgeving. Er wordt 

onderwijs aangeboden in de richtingen basisberoepsgerichte leerweg (bbl), kaderberoepsgerichte 

leerweg (kl), gemengde leerweg (gl) en het Groene lyceum. Er wordt onderwijs gegeven binnen de 

natuurlijke leefomgeving en de uitgangspunten hiervoor worden ontleend aan een algemeen 

Christelijke levensovertuiging (Aeres VMBO Almere, persoonlijke communicatie, september 2021). 

Deze vestiging van Aeres VMBO bestaat sinds 2004. Aeres VMBO Almere en Aeres MBO Almere 

zitten samen in een gebouw. Bij Aeres VMBO Almere werken in schooljaar 2021-2022 79 personen 

voor het onderwijs. Het onderwijs ondersteunende personeel werkt verdeeld over het VMBO en het 

MBO. De heer B. Houtsma is directeur over beide scholen. Het VMBO en het MBO hebben verder 

eigen teamleiders, teamcoördinatoren en docenten.  

Aeres VMBO Almere staat bekend als een kleine en veilige school waarbij persoonlijke aandacht en 

begeleiding voor leerlingen centraal staat. De kracht van de school is dat de medewerkers en de 

leerlingen elkaar allemaal kennen. De presentietheorie van Baart wordt gehanteerd door de 

medewerkers, elkaar echt zien en naar elkaar luisteren is wat deze theorie adviseert. De professional 

stelt zich zonder oordeel open voor de “hulpbehoevende” (Baart, 2000). Dit betekent voor de 

leerlingen dat er goed wordt geluisterd naar de mening van de leerlingen en dat de school graag 

gebruik wil maken van de deskundigheid van leerlingen, vooral bij het meewerken aan een veilig 

schoolklimaat. De leraren werken vanuit een relatie-gestuurde benadering en zijn hierbij nieuwsgierig 

en geïnteresseerd naar de leerling als uniek individu. Van alle medewerkers wordt hierin een 

voorbeeldfunctie gevraagd en op deze manier zet de school zich in voor het veilig en prettig voelen 

van de leerling in de school (Aeres VMBO Almere, persoonlijke communicatie, september 2021). 

 

1.1.1. De Missie en de visie 

 

De missie en de visie van de school is gedeeltelijk geschreven voor het VMBO- MBO samen en luidt: 

Missie: Het verzorgen van betekenisvol onderwijs binnen de groene beroepskolom in al zijn diversiteit 

en het aangaan van duurzame contacten met alle betrokkenen. 

Visie: Aeres VMBO leert haar leerlingen hun talenten en omgeving kennen. En ze leert hen actief deel 

te nemen, te participeren en samen kleur te geven aan hun omgeving. 

Hierbij richt Aeres VMBO zich in 2019-2023 op een drietal pijlers: Een leven lang ontwikkelen, 

onderwijsinnovatie met ICT en transities in het groene domein. 
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Er wordt de leerlingen onderwijs geboden dat hen in staat stelt om volwaardig deel te nemen aan de 

maatschappij. “Door inspirerend, kwalitatief en uitdagend onderwijs wordt er persoonlijke ontwikkeling, 

respect voor anderen en de wereld gestimuleerd. De leerlingen leren hun eigen talenten kennen en er 

wordt in de leerlingen geloofd en ze worden aangemoedigd om hun eigen weg in te slaan” (Aeres 

VMBO Almere, persoonlijke communicatie, september 2021).  

De kernpunten van het onderwijs en begeleiding zijn: 

• De leerling staat centraal 

• Groei 

• Uitdagend onderwijs 

• Verbinding met de omgeving 

• Samen: de verbindende school 

• Kwaliteit 

 

1.2. Aanleiding van het probleem en probleemomschrijving 

 

In de periode van augustus 2021, begin schooljaar 2021-2022, tot aan de kerstvakantie 2021 is er 

geoorloofd en ongeoorloofd verzuim onder de leerlingen van de bovenbouw van de 

basisberoepsgerichte leerweg (bbl). In de bbl zitten 178 leerlingen waarvan in de bovenbouw (leerjaar 

3 en 4) 77 leerlingen. Dit betreft leerlingen in de leeftijdscategorie van 14 tot 16 jaar. Onder deze 77 

leerlingen zijn er 31 leerlingen met bovenmatig geoorloofd verzuim en 13 leerlingen met bovenmatig 

ongeoorloofd verzuim. De bovenbouw bbl leerlingen van het Aeres VMBO die geoorloofd of 

ongeoorloofd verzuimen missen lessen en komen achter te lopen qua voortgang op school. Deze 

doelgroep gaat richting het behalen van hun diploma, verzuim is nu absoluut niet gewenst. De 

mentoren willen graag advies over welke interventies er nog meer passend zouden zijn om, naast de 

reeds ingezette verzuimaanpak, bij de bovenbouw bbl-leerlingen in te zetten om het geoorloofde en 

ongeoorloofde verzuim te verminderen. Passende interventies die zij kunnen inzetten als mentoren bij 

het begeleiden van de leerlingen, maar ook interventies die ze samen met de leraren van deze 

leerlingen in kunnen zetten tijdens de lessen of bij de organisatie van het onderwijs.  

 

1.2.1. Geoorloofd en ongeoorloofd verzuim 

Wat geoorloofd en ongeoorloofd verzuim is staat beschreven in de leerplichtwet en deze wet beschrijft 

ook dat iedereen in Nederland leerplichtig is vanaf zijn vijfde levensjaar tot en met het zestiende 

levensjaar. Daarna geldt de kwalificatieplicht tot 18 jaar (Rijksoverheid, z.d.). 

Geoorloofd verzuim 

Geoorloofd verzuim is toegestane afwezigheid voor de leerling. Kinderen zijn leerplichtig vanaf hun 

vijfde leerjaar en horen als leerling 100% aanwezig te zijn bij de door de school aangeboden 

activiteiten. Er zijn vrijstellingen waarvoor leerlingen geoorloofd mogen verzuimen en deze zijn: ziekte, 

schorsing, een huwelijk of een begrafenis (rijksoverheid z.d.). Deze vrijstellingen worden bij het Aeres 
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VMBO Almere geregeld door de ouders met de mentor en/ of de verzuimcoördinator van Aeres VMBO 

Almere (Aeres VMBO Almere, persoonlijke communicatie, september 2021). Het aanpakken van 

geoorloofd verzuim kan voor een school lastig zijn. Het is toegestane afwezigheid van de leerling door 

ziekte of aangelegenheden met bijvoorbeeld familie. De leerlingen op het VMBO zijn nog minderjarig, 

de ouders melden hun kind bijvoorbeeld af omdat het kind ziek is. Hier kan een school niet tegenin 

gaan. Een school kan aan de ouders en de leerling vragen hoe het gaat en goed contact onderhouden 

met de leerling en de ouders. De ouders blijven verantwoordelijk voor aan of afwezigheid van hun 

zoon of dochter (NJI, z.d.). 

Ongeoorloofd verzuim bestaat uit vier soorten verzuim 

Een leerling komt bij ongeoorloofd schoolverzuim zonder opgaaf van reden niet naar school. Heyne 

(2019) heeft ongeoorloofd verzuim ingedeeld in vier soorten verzuim zodat er door een school kan 

worden gekeken waarom de leerling niet komt en er gericht interventies kunnen worden ingezet. 

-Leerlingen die spijbelen. Zij hebben vaak slechte schoolprestaties, geen vrienden op school en 

onbekende leerproblemen. In de gezinssituatie heersen bijvoorbeeld financiële problemen of er is voor 

de leerling weinig ondersteuning vanuit de ouders. 

-Leerlingen die weigeren naar school te gaan. Zij kunnen last hebben van angst en depressie. Ook 

kunnen zij somatische klachten ervaren, negatief ingesteld zijn en in de puberteit zitten (Heyne, 2019). 

Problemen in de gezinssituatie komen voor en leerlingen kunnen problematische relaties met de 

leraren op school hebben. 

-Onthouden van schoolgang. Dit soort verzuim heeft te maken met de ouders die de schoolgang van 

hun zoon of dochter belemmeren omdat ze het onderwijs van de school niet goed vinden of zelf 

psychische problemen hebben en het kind daarom thuis houden. Dit is voor de school een lastige 

situatie. Het probleem ligt hier eerder bij de ouders en dan bij het kind. Ouders kunnen weerstand 

hebben tegen onderwijs door eigen ervaringen of angst hebben dat er iets met hun kind gebeurt op 

school (Heyne, 2019).  

-Het uitsluiten van de schoolgang. 

Dan geeft de school aan geen onderwijs te kunnen bieden aan de leerling of niet in staat te zijn de 

leerling te kunnen begeleiden bij zijn of haar onderwijs- en hulpvraag. Of de leerling is geschorst 

Als een leerling meer dan 16 uur per vier weken afwezig is, geoorloofd of ongeoorloofd, dan wordt dat 

bovenmatig verzuim genoemd en moet de school actie ondernemen. De leerling met 16 uur 

ongeoorloofd verzuim wordt dan gemeld bij de leerplichtambtenaar (Rijksoverheid, z.d). 

Tonge & Silverman (2019) pleitten in hun onderzoek dat het verstandig is voor scholen om naast het 

verplichte meld- en registratie eis van ongeoorloofd verzuim van leerlingen ook zicht te houden op 

geoorloofd verzuim omdat achter ieder soort verzuim een oorzaak zit en deze aandacht hoort te 

krijgen van ouders en professionals van school. Dulleart (2019) en Peeters (2018) schrijven in hun 

rapporten dat zij menen dat het verschil tussen ongeoorloofd en geoorloofd verzuim zou moeten 

worden afgeschaft omdat alle verzuim aandacht hoort te krijgen en er een reden achter zit. Daarom 

richt dit onderzoek zich op beiden typen schoolverzuim. 
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1.2.2. Wat is nu de aanpak van het verzuim op het Aeres VMBO Almere 

Bij Aeres VMBO Almere zijn de mentoren als eerste verantwoordelijk voor de aanpak van verzuim bij 

leerlingen. De interventies die zij inzetten bestaan uit afspraken en regels beschreven in “de 

maatregelenmatrix” en “Zo doen wij dat hier”, beiden beleidstukken van Aeres VMBO Almere, in 

samenspraak opgesteld door de medewerkers. In “de maatregelenmatrix” van Aeres VMBO Almere 

staat beschreven wat er wordt gedaan als leerlingen geoorloofd en ongeoorloofd verzuimen en in “Zo 

doen wij dat hier” staan de procedures over de registratie van het verzuim en wie precies wat doet 

beschreven (Aeres VMBO Almere, persoonlijke communicatie, september 2021). De mentoren van de 

bovenbouw bbl-leerlingen geven bij hun teamleider aan dat de aanpak die nu gehanteerd wordt niet 

genoeg effect heeft op het geoorloofde en ongeoorloofde verzuim van de leerlingen. Er zijn nog 

steeds leerlingen die verzuimen. Zij zouden graag een uitbreiding zien van de in te zetten interventies, 

vandaar dit onderzoek. 

 

1.2.3. Een samenvatting van “de Maatregelenmatrix en “Zo doen wij dat hier” 

 

De mentor. De mentor begeleidt de leerlingen in zijn of haar klas en monitort het verzuim van de 

leerlingen in het leerlingvolgsysteem Eduarte. De mentor signaleert de eerste problemen en heeft 

contact met de leerling en zijn ouders. Aan het begin van het schooljaar heeft iedere mentor met de 

leerlingen en zijn of haar ouders een driehoekgesprek om elkaar te leren kennen en het schooljaar op 

een duidelijke manier op te starten (Aeres VMBO Almere, persoonlijke communicatie, september 

2021). 

De leraar. De leraar noteert de aanwezigheid van de leerlingen tijdens de les in Eduarte en de 

verzuimcoördinator kan direct naar de leerling of naar huis bellen om te vragen waar de leerling is als 

hij of zij niet door de ouders is afgemeld voor die les (Aeres VMBO Almere, persoonlijke 

communicatie, september 2021). De leraar hanteert in de les voor de afgesproken lessenstructuur het 

EDI-model, Expliciet directe instructie waardoor de leerlingen een gestructureerde les ervaren wat 

bijdraagt aan de voorspelbaarheid voor de leerlingen. 

De verzuimcoördinator. De verzuimcoördinator werkt vanuit het Time Out Lokaal (TOK- lokaal). Het 

TOK-lokaal is een ruimte waar de verzuimcoördinator aanwezig is en zijn werk uitvoert en de leerling 

zich moet melden. Voor 8:00 uur in de ochtend melden de ouders hun kind af bij de 

verzuimcoördinator. Deze noteert dit in Eduarte. De verzuimcoördinator controleert de aanwezigheid 

van de leerlingen in de lessen en de aantekeningen van de leraren over de aanwezigheid van de 

leerlingen en belt direct naar de leerling en of naar huis waar de leerling is als dat niet bekend is. Als 

een leerling te laat komt moet hij zich melden bij de verzuimcoördinator, deze noteert dit in het 

leerlingvolgsysteem Eduarte en de leerling haalt een te laat -briefje op, gaat naar de les en moet zich 

dan de volgende dag om 8:00 uur melden bij de verzuimcoördinator. De leerling moet dan huiswerk 

maken in het TOK-lokaal totdat de lessen beginnen. Bij drie keer te laat komen wordt hierover een 

brief naar de ouders gestuurd door de mentor. Bij zes keer te laat komen moet de leerling zich drie 

keer om 8:00 uur melden. De mentor spreekt hiervoor de dagen af met de leerling en de ouders. Bij 



10 
 

tien keer te laat komen door de leerling volgt er een gesprek op school met ouders, mentor en de 

teamcoördinator over eerder gemaakte afspraken en wordt er een afsprakenbrief opgesteld. De 

leerling moet zich een week elke dag melden om 8:00 uur. Bij twaalf keer te laat komen volgt er 

opnieuw een gesprek maar nu met de teamleider. Opnieuw wordt er een brief met de afspraken 

opgesteld en naar de ouders gestuurd en alle informatie wordt in Eduarte genoteerd voor 

dossieropbouw. Als de leerling uit de les wordt gestuurd moet hij zich ook melden bij de 

verzuimcoördinator en een uitstuurbrief invullen. Ook dit wordt genoteerd in het leerlingvolgsysteem 

Eduarte. Zo worden de uren bijgehouden en inzichtelijk gemaakt voor de mentor. Bij een gemiste les 

door ongeoorloofd verzuim of doordat de leerling uit de les is gestuurd moet de leerling de gemiste 

lestijd dubbel inhalen bij de mentor of bij deze leraar. Bij eruit sturen blijft de leerling in het TOK-lokaal 

tot vijf minuten voor het einde van het lesuur en gaat dan met de uitstuurbrief naar de leraar toe en 

maakt afspraken met de leraar over het inhalen van de lestijd en lesstof. Hiervoor wordt de 

uitstuurbrief gebruikt. De mentor wordt hiervan op de hoogte gesteld of is bij dit gesprek aanwezig. 

Wordt een leerling drie keer uit de les gestuurd dan worden de ouders geïnformeerd en moet een 

leerling een reflectie opdracht maken. Als een leerling zes keer uit de les wordt gestuurd moet de 

leerlingen vier uur nakomen en moet hij of zij een presentatie voorbereiden en die aan de ouders en 

mentor presenteren. Als een leerling tien keer uit de les wordt gestuurd dan geeft de leerling de 

presentatie ook aan het hele docententeam waarbij feedback wordt gegeven hoe de leerling zich 

voortaan in de les gedraagt en moet omgaan met de afspraken (Aeres VMBO Almere, persoonlijke 

communicatie, september 2021). 

De zorgcoördinator. Bij 9-15 uur ongeoorloofd verzuim per acht weken komt de leerling, als de 

zorgcoördinator het nodig vindt, preventief bij de zorgcoördinator en de leerplichtambtenaar op 

gesprek tijdens het leerplicht-spreekuur. Als een leerling 16 uur of meer per 4 weken ongeoorloofd 

verzuimd, dan is dat een te hoog verzuimpercentage volgens de leerplichtwet (Rijksoverheid, z.d.) en 

wordt de leerling direct gemeld bij de leerplichtambtenaar en moet hij of zij officieel bij deze op 

gesprek komen. Vervolgacties worden dan bepaald door de leerplichtambtenaar. De zorgcoördinator 

ondersteunt de mentoren bij het begeleiden van de leerlingen. De zorgcoördinator heeft zich 

gespecialiseerd op het gebied van signalering, onderzoek en begeleiding van jongeren met leer- en/ 

of gedragsproblemen. Daarnaast ondersteunt de zorgcoördinator bij het schrijven van een 

ontwikkelingsperspectiefplan (o.p.p.) voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. In 

sommige situaties, waaronder verzuim bij een leerling van 9-15 uur per acht weken, voert de 

zorgcoördinator ook gesprekken met leerlingen of voert in overleg met ouders op verzoek van het 

intern zorgoverleg (IZO) of zorgadvies team (ZAT) handelingsgerichte diagnostiek uit om de specifieke 

onderwijsbehoefte in kaart te kunnen brengen. De zorgcoördinator brengt daarna een advies uit en 

stelt als het nodig is samen met ouders of verzorgers de stappen op naar externe hulpverlening 

(Aeres VMBO Almere, persoonlijke communicatie, september 2021). De school verwacht van de 

mentoren dat zij de leerlingen stimuleren om naar school te komen en de spil zijn in de begeleiding 

van de leerling op school. De mentoren zijn zich hier van bewust en hebben recent nog een 

interventie ingezet: het ontvangen van de leerlingen door bij de ingang van de school aan het begin 

van de dag, om zo met de leerlingen te werken aan de “relatie”. Toch willen de mentoren van de 
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bovenbouw bbl-leerlingen nog meer interventies aangereikt krijgen om in te kunnen zetten om verzuim 

te verminderen. De mentoren geven aan mee te willen denken over passende interventies. De 

gewenste situatie is dat de mentoren weten welke interventies zij in kunnen zetten of in kunnen laten 

zetten en de leerlingen minder geoorloofd en ongeoorloofd gaan verzuimen.  

 

1.3. Doel van het onderzoek 

 

Het doel van het onderzoek is inzicht bieden in welke interventies passend zijn voor deze doelgroep 

leerlingen en ingezet kunnen worden om het geoorloofde en ongeoorloofde verzuim te verminderen bij 

de leerlingen van de bbl bovenbouw van Aeres VMBO Almere. De opbrengst is een 

onderzoeksverslag met aanbevelingen voor de mentoren over wat zij kunnen doen, eventueel samen 

met anderen, om het geoorloofde en ongeoorloofde verzuim van de bovenbouw bbl- leerlingen te 

verminderen. 

 

1.4. Centrale vraag en deelvragen 

 

1.4.1. Centrale vraag 

 

Welke interventies kunnen de mentoren van het Aeres VMBO Almere inzetten om het geoorloofde en 

ongeoorloofde verzuim onder de bovenbouw bbl- leerlingen te verminderen? 

 

1.4.2. Deelvragen 

1. Welke belemmerende en bevorderende factoren spelen, volgens de literatuur, een belangrijke 

rol bij geoorloofd en ongeoorloofd verzuim onder leerlingen in het VMBO? 

 

2. Welke interventies zijn vanuit de literatuur passend gebleken om het geoorloofde en 

ongeoorloofde verzuim te verminderen in het VMBO? 

3. In welke mate ervaren de bovenbouw bbl-leerlingen van het Aeres VMBO Almere de in de 

literatuur gevonden belemmerende factoren bij verzuim? 

4. Welke interventies vinden de mentoren passend om in te zetten voor de bovenbouw bbl-

leerlingen van het Aeres VMBO Almere om het geoorloofde en ongeoorloofde verzuim te 

verminderen? 

 

5. Welke interventies vindt de zorgcoördinator van Aeres VMBO Almere passend om in te zetten 

voor de bovenbouw bbl-leerlingen om het geoorloofde en ongeoorloofde verzuim te 

verminderen?  
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Hoofdstuk 2 Literatuurstudie 

 

2.1. Literatuur ter beantwoording van deelvraag 1: Belemmerende en 

bevorderende factoren 

 

Deelvraag 1: Welke belemmerende en bevorderende factoren spelen, volgens de literatuur, een 

belangrijke rol bij geoorloofd en ongeoorloofd verzuim onder leerlingen in het VMBO? 

In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op deelvraag 1. Er is gezocht naar literatuur over factoren 

die een rol spelen bij verzuim in het VMBO. Er is weinig literatuur gevonden over deze factoren 

specifiek in het VMBO. Ook de verschillen tussen geoorloofd en ongeoorloofd verzuim worden niet 

duidelijk benoemd in de literatuur. 

Berends & van Diest (2014) hebben in opdracht van de Raad voor de kinderbescherming een 

literatuuronderzoek gedaan naar welke belemmerende en bevorderende factoren een rol spelen bij 

leerlingen die verzuimen van school in Nederland en zij zeggen dat verzuim te maken heeft met de 

volgende kenmerken en hun factoren: de kenmerken van de jeugdige, kenmerken van de 

thuissituatie, kenmerken van de omgeving en de kenmerken van de school. Meng (2018) heeft in 

opdracht van het CBS ook onderzoek gedaan naar schoolverzuim in Nederland en de belemmerende 

en bevorderende factoren die daar een rol bij spelen en benoemd ook deze kenmerken. Voor dit 

onderzoek zijn 1422 leerlingen geënquêteerd, leerlingen van het VMBO, HAVO, VWO en MBO. Meng 

zegt dat de helft van het verzuim ligt aan de kenmerken en de belemmerende factoren van de school. 

Voor een kwart ligt het verzuim aan de kenmerken van de jeugdige zoals de belemmerende factoren 

psychische en lichamelijke problemen (Meng, 2018).  

De belemmerende en bevorderende factoren die een rol spelen bij geoorloofd en ongeoorloofd 

verzuim in het onderwijs worden in dit onderzoek, in navolging op bovenstaande onderzoeken, aan de 

hand van de volgende kenmerken benoemd: 

1. Kenmerken van de jeugdige 

2. Kenmerken van de thuissituatie en omgeving 

3. Kenmerken van de school 

 

2.1.1. Kenmerken van de jeugdige - belemmerende factoren 

Voor verzuimende leerlingen kunnen de volgende factoren belemmerend zijn. Als een jeugdige 

hiermee te maken heeft kan dat invloed hebben op zijn aanwezigheid op school (Berends & van Diest, 

2014). 

Psychische en lichamelijke problemen   

Psychische problemen zoals angsten of depressie zijn belemmerende factoren voor jeugdigen. In de 

ochtend uit bed komen kan dan al als een belemmering worden ervaren. Als een leerling depressief is 
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dan is concentreren en meedoen in de lessen minder makkelijk. Zo ook lichamelijke klachten en het 

hebben van ziektes zijn belemmerende factoren. Zijn er lichamelijke problemen dan kan dat de 

schoolgang belemmeren (Berends & van Diest, 2014; Meng, 2018). In Canada beschrijft 

Rasasingham (2015) dat jongeren daar met regelmaat jong ouders worden en er veel 

tienerzwangerschappen zijn waardoor er wordt verzuimd van school. Op de universiteit van Chicago is 

ook onderzoek gedaan naar schoolverzuim en deze onderzoekers (Wilson & Tanner-Smith, 2013) 

zeggen dat als tiener moeder worden vaak de reden is van het verzuimen van school.  

Persoonlijke eigenschappen  

Impulsiviteit, onzekerheid, gebrekkige sociale vaardigheden en hyperactiviteit kunnen een rol spelen 

bij verzuim. Als leerlingen niet weten hoe zich te gedragen en hierdoor in de problemen komen met 

klasgenoten of leraren zijn dit voor de leerling belemmerende factoren om naar school te gaan  

(Kearney & Graczyk, 2013). Zelf opgelegde prestatiedruk en perfectionisme zijn ook belemmerende 

factoren en sociale vergelijking met klasgenoten kunnen ook zorgen voor schoolstress en de 

schoolgang belemmeren. Perfectionisme kan naast een belemmerende factor ook bevorderend 

werken omdat het net zorgt voor die extra inspanning om het schoolwerk goed te doen. In China 

onderzochten Yang en Chen in hun onderzoek onder 552 leerlingen in het primair en secundair 

onderwijs dat meer perfectionistische leerlingen minder schoolstress ervaarden maar dat dit ook kon 

omslaan als de student de druk voor goed presteren niet meer aankon en het omsloeg in stress. Dan 

werkte het perfectionisme weer belemmerend (Yang & Chen, 2015).  

Slechte schoolprestaties  

De schoolprestaties zijn voor leerlingen belangrijk. Het behalen van lage cijfers, een jaar blijven zitten, 

leerproblemen hebben of het niet goed kunnen meekomen in de les zijn voor leerlingen oorzaken om 

te verzuimen en werken dus belemmerend voor de schoolgang. Leerlingen geloven steeds minder in 

hun eigen kunnen en gaan die teleurstelling uit de weg door niet meer naar school te gaan. (De Graaf 

& Tieleman, 2016; Traag, 2012). Wat naar voren komt in een onderzoek van Tieben & Wolbers (2010) 

is dat schoolverzuim meer voorkomt binnen het voortgezet middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) en 

middelbaar beroepsonderwijs (MBO) dan bij andere onderwijstypen. Dit wordt gedeeltelijk verklaard 

door de verschillen in capaciteit en de achtergrondkenmerken van de jeugdigen. Een vroege indeling 

in onderwijsniveaus en de maatschappelijke status die jeugdigen daarmee “krijgen” kunnen invloed 

hebben op verzuimen van school. In een maatschappij waar ongemerkt hoogopgeleid zijn en  

presteren de norm is zou het indelen van leerlingen in opleidingsniveaus leiden tot stigmatisering van 

jongeren in de lagere niveaus. Dit kan als resultaat hebben dat het zelfbeeld van een jeugdige wordt 

aangetast en en uiteindelijk werkt dit verzuimen van school in de hand (Tieben & Wolbers, 2010). 

Geen toekomstbeeld 

Geen beeld hebben van de toekomst is een belemmerende factor voor jeugdigen. Een beeld hebben 

van de toekomst geeft houvast, een doel om voor te werken en zorgt voor motivatie. Als een leerling 

geen doel heeft waarvoor hij werkt, dan zorgt dat voor demotivatie en gaan leerlingen eerder 

verzuimen (Berend & van Diest, 2014). Leerlingen kunnen het op school “moeten” zijn als onzinnig 

ervaren en kiezen ervoor om niet te gaan omdat ze volgens hen hun tijd beter kunnen besteden 

(Dowrick & Crespo, 2005). 
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2.1.2. Kenmerken van de jeugdige - bevorderende factoren 

 

Voor het verzuim van leerlingen in het onderwijs kunnen de volgende factoren bevorderend zijn. Als 

een jeugdige dit ervaart kan het invloed hebben op zijn aanwezigheid op school (Berends & van Diest, 

2014). 

Psychische en lichamelijke problemen  

Als een leerling geen psychische of lichamelijke problemen ervaart werkt dat bevorderend voor de 

schoolgang. Een leerling zit goed in zijn vel, voelt zich positief en energiek. Een leerling ervaart 

daardoor zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen. Er kan dan worden gesproken van mentaal 

welbevinden van een jeugdige en dit werkt bevorderend voor de schoolgang. Vanzelfsprekend werkt 

dit hetzelfde voor lichamelijke problemen, ervaart een leerling deze niet dan werkt dit bevorderend 

voor de schoolgang (Berends & van Diest, 2014; Meng, 2018). 

Persoonlijke eigenschappen 

Sociale vaardigheid, positiviteit en leergierigheid zijn bevorderende factoren voor een leerling. Als een 

leerling zin heeft in wat hij doet en graag wil leren dan werkt dit bevorderend voor de schoolgang. Als 

een jeugdige van nature positief is ingesteld en veerkrachtig is zal het eerder met tegenslagen om 

kunnen gaan en dit draagt bij aan het goed functioneren op school en bevordert het de schoolgang 

(Kearney & Graczyk, 2013). 

Goede schoolprestaties  

Het zelf waarde hechten aan het behalen van goede cijfers en vertrouwen hebben in een goede 

schoolloopbaan zijn bevorderende factoren om naar school te gaan en niet te verzuimen. Leerlingen 

vinden het zelf belangrijk om zich in te zetten voor school en zijn hierdoor meer gemotiveerd (De 

Graaf & Tieleman, 2016; Traag, 2012). 

Toekomstbeeld 

Een beeld hebben van de toekomst is een bevorderende factor voor jeugdigen. Als een leerling een 

doel heeft waarvoor hij werkt, dan zorgt dat voor motivatie en willen leerlingen zich daarvoor inzetten. 

Leerlingen zien bij het hebben van een toekomstbeeld in waarvoor ze op school zijn en wat het nut is 

en ervaren het op school aanwezig zijn als zinnig  (Berend & van Diest, 2014; Dowrick & Crespo, 

2005). 

 

2.1.3. Kenmerken van de thuissituatie en de omgeving- belemmerende factoren 

 

Rondom de jeugdige zijn er twee gebieden: de thuissituatie en de omgeving. Beiden zijn belangrijk 

voor een jeugdige om zich optimaal te kunnen ontwikkelen (Berends & van Diest, 2014). 

Lagere sociaal economische status (SES) 

Een lagere sociaaleconomische status (SES) is een belemmerende factor voor het kind in hun 

schoolgang. Kinderen uit gezinnen met een lage SES hebben ongeveer 50 procent meer kans om te 

verzuimen dan kinderen uit gezinnen met een hogere sociaaleconomische status. Er zijn dan minder 

financiële middelen om bijvoorbeeld de schoolboeken aan te schaffen, waardoor een leerling een fijne 
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start heeft op de school. Of de leerling kan niet mee met een excursie, omdat er geen geld voor is. 

Hierdoor kan een leerling minder graag naar school gaan en besluiten niet te gaan Leerlingen moeten 

soms extra werken om geld te verdienen en een bijdrage leveren aan het inkomen van het gezin. 

Hierdoor gaan ze niet of minder naar school. Ook wonen deze jeugdigen vaak in een armere buurt en 

hebben andere jeugdigen als rolmodel. Vaak spijbelen deze jongeren ook of komen in aanraking met 

justitie en dat gedrag kan worden overgenomen (Wilson & Tanner-Smith, 2013: Tieben & Wolbers, 

2010).  

Geen ondersteuning ouders 

Jeugdigen die van hun ouders geen ondersteuning en aanmoediging krijgen bij hun schoolgang 

hebben meer kans op verzuim dan jeugdigen die dit wel krijgen (Traag, 2012). In 2013 heeft Lusse 

onderzoek gedaan naar de inzet van ouders voor de schoolgang van hun kinderen op vier VMBO-

scholen in Rotterdam. Zij concludeerde dat het voor leerlingen belangrijk is dat de ouders geloven in 

het kunnen van de leerlingen en interesse tonen in de schoolgang van de leerling en in het 

welbevinden van de leerling. Als dit niet het geval is en er is geen warm contact tussen kind en ouder 

dan werkt dit belemmerend voor de schoolgang. Een leerling kan zich eenzaam voelen en het nut van 

het naar school gaan steeds minder zien (Lusse, 2013). De aanbevelingen in dit onderzoek waren 

voor deze vier scholen om de communicatie naar de ouders toe beter te organiseren omdat de 

scholen hier vaak slordig mee omgingen en hierdoor de ouders ook niet tijdig en goed op de hoogte 

waren wat er speelde rondom hun kind. 

Spijbelende vrienden 

Voor leerlingen zijn vrienden die verzuimen van school of niet goed hun best doen op school een 

belemmerende factor voor hun schoolgang. Leerlingen met vrienden die spijbelen gaan zelf vaak ook 

spijbelen. Voor leerlingen in de leeftijd van 12-16 jaar is de vriendengroep belangrijk en kunnen ze 

elkaar zeer sterk beïnvloeden. Helaas ook negatief (Traag, 2012).  

 

2.1.4. Kenmerken van de thuissituatie en de omgeving- bevorderende factoren 

 

Voor het verzuim van leerlingen in het onderwijs kunnen de volgende factoren bevorderend zijn. Als 

een jeugdige dit ervaart kan het een positieve invloed hebben op zijn aanwezigheid op school 

(Berends & van Diest, 2014). 

Hogere sociaal economische status  

Als de ouders een goede baan hebben en het gezin een hoge sociale economische status heeft is dat 

bevorderend voor de schoolgang van jeugdigen. Er zijn genoeg financiële middelen om bijvoorbeeld 

extra schoolspullen aan te kunnen schaffen en de schoolexcursies te kunnen betalen. Ook kunnen 

ouders met meer financiële middelen bijvoorbeeld externe huiswerkbegeleiding of bijles betalen om 

hun kind te ondersteunen bij het leren. Vaak wonen deze jeugdigen in betere wijken waar de andere 

jeugdigen ook naar school gaan en door dat zij een rolmodel voor elkaar zijn beïnvloeden zij elkaar 

vaker positief (Tieben & Wolbers, 2010; Wilson & Tanner-Smith, 2013). 
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Wel ondersteuning ouders 

Ouders die hun kinderen ondersteuning bieden bij hun schoolwerk en interesse tonen in het welzijn 

van hun kind op school zijn voor de jeugdige een bevorderende factor (Lusse, 2013). Als een jeugdige 

met zijn ouders over gevoelens en gedachten kan praten werkt dat ook als een bevorderende factor 

(Traag, 2012). 

Naar schoolgaande vrienden 

Het hebben van vrienden die goed hun best doen op school en graag naar school gaan zijn voor 

leerlingen een bevorderende factor voor hun schoolgang. Als een leerling zich gewaardeerd voelt door 

zijn of haar vrienden en andere mensen in hun omgeving werkt dat ook bevorderend voor de 

schoolgang (Traag, 2012). 

2.1.5. Kenmerken van de school- belemmerende factoren 

Voor het verzuim van leerlingen in het onderwijs kunnen de volgende factoren belemmerend zijn. Als 

een jeugdige hiermee te maken heeft kan dat invloed hebben op zijn aanwezigheid op school 

(Berends & van Diest, 2014). 

Ongezond pedagogisch klimaat 

Op een school zijn een vervelende sfeer, leerlingen die geen relatie voelen met hun docenten en 

medeleerlingen belemmerend voor de schoolgang van leerlingen. Onveiligheid en pestgedrag onder 

de leerlingen werkt ook zeer belemmerend. Een leerling kan het naar schoolgaan als zeer stressvol 

ervaren en bang zijn, een gevolg kan zijn dat een leerling vastloopt en niet naar school gaat dus 

verzuimd (Berend & van Diest, 2014). 

Lage onderwijskwaliteit 

Kwalitatief slecht onderwijs, te veel leerlingen in een klas en veel verloop van onderwijzend personeel 

werkt schoolverzuim in de hand. Als er te lage verwachtingen zijn richting leerlingen en de school 

weinig aandacht heeft voor goede prestaties werkt dat demotiverend voor leerlingen. Als het onderwijs 

niet wordt aangepast op het niveau van de leerlingen en er geen aandacht wordt besteed aan het 

aanleren van studievaardigheden bij de leerlingen. Als er onvoldoende aandacht wordt besteed aan 

correct gedrag in de klas dan werkt dat ook belemmerend. Leraren die geen orde kunnen houden en 

niet reageren op wangedrag werkt schoolverzuim in de hand. Leerlingen ervaren chaos en onrust en 

kunnen zich niet concentreren en raken hierdoor gedemotiveerd. De kans is aanwezig dat leerlingen 

besluiten zelf ook minder te gaan luisteren naar de leraar of niet meer naar de les te gaan (Dowrick & 

Crespo, 2005; Meng, 2018). 

Onduidelijke ondersteuningsstructuur en verzuimregistratie 

Een school met een onduidelijke ondersteuningsstructuur waar problemen van de leerling te laat 

worden gesignaleerd, waarop daarna traag wordt gereageerd en ook niet duidelijk is welke hulp er 

allemaal is voor leerlingen, werkt verzuim in de hand (Dowrick & Crespo, 2005). Een slechte 

registratie van het verzuim werkt ook schoolverzuim in de hand. Als er onduidelijke afspraken zijn over 

verzuim en leerlingen door hebben dat het niet opvalt als ze er niet zijn en er zijn geen consequenties 

voor hun verzuim dan heeft dat een negatieve invloed op het verzuim van leerlingen (Meng, 2018).  
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2.1.6 Kenmerken van de school - bevorderende factoren 

Voor het verzuim van leerlingen in het onderwijs kunnen de volgende factoren bevorderend zijn. Als 

een jeugdige dit ervaart kan het invloed hebben op zijn aanwezigheid op school (Berends & van Diest, 

2014).  

Gezond pedagogisch klimaat 

Op een school is een gezond pedagogisch klimaat een bevorderende factor voor de schoolgang van 

leerlingen. Afspraken maken over de omgang met elkaar en het hebben van een fijne sfeer zijn 

cruciaal voor het fijn voelen op een school door een leerling. Een gezond pedagogisch klimaat draagt 

bij aan het welzijn van leerlingen. Leerlingen voelen een relatie met hun docenten en medeleerlingen 

en voelen zich veilig op school en in de klas. Er is geen onderling pestgedrag onder de leerlingen 

(Berend & van Diest, 2014). 

Hoge onderwijskwaliteit 

Sterk onderwijs en onderwijskundig leiderschap zijn belangrijk voor de effectieve school (Kearney, 

2008). Het aanleren van studievaardigheden bij leerlingen en het onderwijs aanpassen op de 

behoeften en het niveau van de leerlingen werken bevorderend voor de aanwezigheid van leerlingen. 

Als de leraren hun leerlingen waarderen draagt dit bij aan de motivatie en het zelfvertrouwen van de 

leerlingen. Dit gaat verzuim tegen en stimuleert een leerling om naar school te gaan. Leraren die 

boven de lesstof staan, op een gestructureerde wijze de lessen opbouwen en geven, orde kunnen 

houden en de lat hoog leggen voor de leerlingen dragen bij aan het bevorderen van de schoolgang 

van leerlingen. Een leerling komt naar school als er echt iets geleerd wordt en de leerling aankan wat 

er wordt gevraagd (Dowrick & Crespo, 2005; Meng, 2018). 

Duidelijke ondersteuningsstructuur en verzuimregistratie 

Een belangrijke bevorderende factor is een duidelijke ondersteuningsstructuur op de school. Een 

ondersteuningsstructuur waar de problemen bij leerlingen direct worden gesignaleerd en actie op 

wordt ondernomen. Dit draagt bij aan het naar school gaan van leerlingen (Dowrick & Crespo, 2005). 

Leerlingen worden door de hulp minder tot niet belemmerd in hun schoolgang. Dit valt samen met de 

verzuimregistratie. Duidelijke afspraken en regelgeving over het verzuimbeleid en de registratie van 

het verzuim zijn belangrijk bij het tegengaan van schoolverzuim. Een consequent verzuimbeleid 

voeren en ook de afspraken naleven als medewerker van de school spelen hierbij een belangrijke rol 

(Meng, 2018).  

 

2.2. Literatuur ter beantwoording van deelvraag 2: Interventies 

 

Deelvraag 2: Welke interventies zijn vanuit de literatuur passend gebleken om het geoorloofde en 

ongeoorloofde verzuim te verminderen in het VMBO? 

In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op deelvraag 2. Er is gezocht naar interventies die kunnen 

worden ingezet bij leerlingen met geoorloofd en ongeoorloofd verzuim in het VMBO onderwijs om dit 

verzuim te verminderen. Een interventie is een tussenkomst, een ingreep, om een situatie te 

doorbreken en te verbeteren (van Dale, z.d.). Volgens het Nederlands Jeugdinstituut is een interventie 
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“een theoretisch en praktisch weldoordachte, systematische aanpak voor preventie, ondersteuning en 

hulp bij specifieke risico's en problemen” (NJI). In dit onderzoek worden beiden betekenissen 

aangehouden en worden de adviezen een ingreep of een interventie genoemd. Een ingreep als het 

een aanpak betreft en een interventie als het een methodiek of programma betreft. Om geoorloofd en 

ongeoorloofd verzuim te verminderen wordt in de literatuur geadviseerd om, voor zover mogelijk, een 

integrale aanpak te hanteren. Eén oplossing voor geoorloofd en ongeoorloofd verzuim verminderen is 

er niet.  

 

2.2.1. Response to Intervention (Rtl-model) 

 

Het Response to Intervention model is een instrument dat in het onderwijs gebruikt wordt. Het is een 

gelaagde benadering van de vroege identificatie en ondersteuning van leerlingen met leer- en 

gedragsbehoeften. Het kan ook ingezet worden om de algemene ondersteuningsstructuur van een 

school in te richten (Kearney & Graczyk,2013). In 2013 hebben de onderzoekers Kearney en Graczyk 

het RtI-model over schoolverzuim heen gelegd. Deze implementatie van het RtI-model geeft een 

gelaagd overzicht in de mate van het verzuim en advies voor de aanpak van verzuim. 

 

Laag 1: De leerlingen die ingedeeld worden in laag 1 verzuimen nog niet. In laag 1 zijn de interventies 

preventief en toegespitst op het zorgen dat leerlingen graag naar school gaan. 

Laag 2: De leerlingen die ingedeeld worden in laag 2 dreigen te gaan verzuimen of verzuimen al licht. 

De interventies in laag 2 zijn gericht op het terugdringen van het verzuim van de leerling en het 

analyseren van de oorzaak van het verzuim.  

Laag 3: De leerlingen die worden ingedeeld in laag 3 hebben ernstige en complexe problemen en 

verzuimen vaak en langdurig. De interventies die in deze laag worden ingezet zijn gericht op het 

aanpakken van de problemen en de ontwikkeling van de leerling te stimuleren (Kearney & Graczyk, 

2013). In deze scriptie zijn de adviezen van Kearney & Graczyk (2013) voor interventies per laag 

aangevuld met meerdere onderzochte en onderbouwde ingrepen en interventies uit andere 

onderzoeken.  

2.2.2  LAAG 1 – Interventies ter preventie 

 

In laag 1 zijn de interventies preventief en toegespitst op het zorgen dat leerlingen graag naar school 

gaan. Dit houdt een schoolbrede aanpak in, want een school kan preventief veel doen tegen 

schoolverzuim. Hieronder staat een uitleg van interventies die een school preventief kan inzetten 

tegen geoorloofd en ongeoorloofd verzuim onder leerlingen per kenmerk beschreven.  

Interventies - Kenmerken van de jeugdige  

Preventie psychische en lichamelijke gezondheid leerlingen 

Preventief kan een school invloed uitoefenen op de psychische en lichamelijke gezondheid van 

leerlingen. Voor de lichamelijke gezondheid kan dit door in te zetten op persoonlijke hygiëne bij 

leerlingen en gezond eten en drinken aan te bieden in de schoolkantine.  
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Sportlessen en de interventie Goalkeeper 

Ook kunnen er sportlessen worden ingezet. Beweging is belangrijk voor jeugdigen en bewustwording 

van goed voor jezelf zorgen ook, dit werkt preventief tegen schoolverzuim doordat hierdoor leerlingen 

zich hier bewuster van zijn (Kearney en Graczyk, 2013). De context van sport is ook geschikt om te 

werken aan zelfregulatie bij VMBO leerlingen. Een interventie die preventief kan worden ingezet is 

Goalkeeper. Deze interventie is onderzocht door de Hanzehogeschool Groningen op een VMBO 

school in leerjaar 1 en 2 onder drie klassen met 55 leerlingen en de resultaten zijn vergeleken met 

twee controle klassen met 35 leerlingen van dezelfde school uit leerjaar 1 en 2. Bij Goalkeeper werken 

de leerlingen 16 weken tijdens de sportlessen en de mentorlessen aan zelfgekozen leefstijl- en 

sportdoelen. Leerlingen in de experimentele klassen gingen beter reflecteren dan de controleklassen, 

beter hun doelen bepalen en konden beter uitleggen hoe een doel te bereiken (van der Sluis, z.d.). 

Sociale en emotionele vaardigheidstrainingen en de interventie Levensvaardigheden 

Voor de psychische gezondheid van leerlingen en een fijne groepsvorming en omgang met elkaar zijn 

sociale en emotionele vaardigheidstrainingen belangrijk. De leerlingen leren hun eigen emoties 

herkennen en beheersen en zich inleven in een ander. Ook wordt er ingegaan op wat correct gedrag 

is en hoe je conflicten kunt oplossen. Een voorbeeld van een interventie die ingezet kan worden is het 

trainingsprogramma “Levensvaardigheden”. Dit is een lesprogramma van 17 bijeenkomsten voor 

leerlingen in het voortgezet onderwijs waar wordt ingezet op het aanleren van sociale, emotionele en 

morele kerncompetenties. De docenten worden getraind om deze lessen te geven. De leerlingen leren 

omgaan met gedachten, gevoelens en gedrag. De interventie Levensvaardigheden is onderzocht op 

effectiviteit. Het onderzoek van Gravesteijn en Diekstra (2004) vond plaats in Rotterdam onder 412 

derdejaars leerlingen van zes scholen op het VBO, MAVO, HAVO en VWO. Bij de leerlingen is aan 

het begin een vragenlijst afgenomen en bij een nameting (zes maanden na de training) zijn er bij de 

leerlingen positieve effecten gemeten op zelfwaardering, ervaren spanning bij het uiten van negatieve 

emoties en de intenties om sociale en emotionele vaardigheden te gebruiken.  

Toekomstbeeld 

Voor leerlingen is het belangrijk om een beeld te hebben van hun toekomst. Dat geeft ze een doel 

waarvoor ze werken en dat draagt bij aan het naar school gaan door leerlingen. Het zorgt voor 

motivatie en zorgt ervoor dat leerlingen zich voor school inzetten. Leerlingen zien het nut in van het 

naar school gaan en dat gaat verzuim tegen (Berend & van Diest, 2014; Dowrick & Crespo, 2005). 

De warme overdracht 

Een warme overdracht van de vorige school naar de nieuwe school kan ervoor zorgen dat de 

begeleiding en ondersteuning voor leerlingen op de nieuwe school wordt vervolgd. Een begeleider van 

de basisschool heeft dan contact met de mentor van de leerling op de middelbare school om de 

leerling goed over te dragen (Berend & van Diest, 2014). 
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Interventies - Kenmerken van de thuissituatie en de omgeving 

De ouders betrekken bij school en zo het netwerk om de leerling heen vormen draagt bij aan het naar 

school gaan van de leerling.  

Ouderbetrokkenheid vergroten. 

De school kan door ouderavonden te organiseren waar informatie wordt verstrekt over de opleiding en 

ook over de verzuimaanpak van de school preventief investeren in de samenwerking met de ouders. 

Oudergesprekken worden vaak al in gezet, dit zou kunnen worden uitgebreid met presentaties door 

de leerlingen zelf over hun projecten of schoolwerk (Berend & van Diest, 2014). 

 

Interventies- Kenmerken van de school 

Pedagogisch klimaat 

Een gezond pedagogisch klimaat is bevorderend voor de schoolgang, omdat leerlingen zich dan fijn 

voelen op school (Berend & van Diest, 2014).  

Een gezond pedagogisch klimaat. 

Om een gezond pedagogisch klimaat te bereiken kan de theorie van Ryan & Deci (2012) worden 

gebruikt. Hierin staat beschreven dat er drie psychologische basisbehoeften zijn voor mensen. Als 

daaraan tegemoet gekomen wordt binnen een school werkt dit bevorderend voor het pedagogisch 

klimaat en het graag naar school gaan door leerlingen. De eerste basisbehoefte is de relatie met 

andere mensen (Ryan & Deci, 2012). Als leerlingen gezien worden door de leraren en een band 

opbouwen met medeleerlingen dan is dat voor een leerling prettig. Een goede band hebben met één 

leraar kan al effect hebben op het verbonden voelen van een leerling met de school (Berend & van 

Diest, 2014). Als tweede basisbehoefte beschrijven Ryan & Deci (2012) autonomie. De leerlingen 

willen zichzelf kunnen zijn en zelf beslissingen kunnen nemen. Als een school werkt aan de 

zelfstandigheid van leerlingen, dan krijgen de leerlingen daar ook zelfvertrouwen van (Berend & van 

Diest, 2014). Als derde basisbehoefte beschrijven Ryan & Deci (2012) competentie. Leerlingen willen 

leren en ervaren dat ze ergens goed in zijn. Ze hebben succeservaringen nodig en daarnaast ook 

uitdaging. Een school kan dit doen door hoge prestaties te verwachten en frequent de prestaties van 

de leerlingen te evalueren. Als een leraar in de klas hoge verwachtingen heeft van de leerlingen en 

ondersteuning biedt bij het leren en eventueel extra uitleg geeft over de lesstof werkt dat ook positief. 

Als een school werkt aan het pedagogisch klimaat draagt dit bij aan het verminderen van het verzuim. 

Leerlingen ervaren dan een fijne sfeer en voelen zich gezien (Berend & van Diest, 2014). 

Pestbeleid en pestprotocol, interventie No Blame. 

Inzetten op veiligheid door een pestbeleid te voeren met daarbij een anti-pestprotocol is een volgend 

belangrijk punt. Een pestbeleid zoals No Blame werkt preventief en kan ook ingezet worden als er 

gepest wordt. No Blame is een pestaanpak waar eerst individueel met de gepeste wordt gesproken en 

ook gebruik gemaakt wordt van een steungroep. Hiervoor worden docenten getraind in de juiste 

communicatievormen en de stappen van de methode aangeleerd (van Anrooij & Udo, 2013). Het  

onderzoek van Van Anrooij en Udo (2013) van twee jaar vond dat deze aanpak direct effect had op 

80% van de pestgevallen, 14% op de langere termijn en het pesten uiteindelijk ook verminderde. 

Helaas bij 6 procent van de gevallen stopte het pesten niet. 
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Onderwijskwaliteit 

Studievaardigheden aanleren. 

Leerlingen studievaardigheden aanleren is een belangrijke, preventieve ingreep. Dat houdt in dat de 

leerlingen geleerd wordt hoe te studeren, hoe je kunt plannen en organiseren (Berend & van Diest, 

2014). VMBO-leerlingen hebben ook behoefte aan hulp bij het leren zoals een uitgebreide uitleg van 

de lesstof en het begrijpen van informatie omdat hun zelfregulerend vermogen relatief laag is (Den 

Boer, Mittendorff & Sjenitzer, 2004).  

Onderwijsachterstanden voorkomen. 

Voor een school is het belangrijk om onderwijsachterstanden te voorkomen bij leerlingen. Als een 

leerling plezier en succes ervaart bij het leren en goed mee kan komen in de les dan draagt dat bij aan 

het graag naar school gaan (Kearney & Graczyk, 2013). Dit kan een school doen door in te zetten op: 

- Onderwijsondersteuning in de vorm van bijles of Remedial teaching. 

Extra uitleg van de lesstof op het niveau van de leerling of Remedial Teaching, hulp bij het leren voor 

leerlingen met leerproblemen, kunnen bijdragen aan het voorkomen van onderwijsachterstanden. 

Leerlingen kunnen beter mee komen tijdens de lessen en vallen daarom niet uit (Meng, 2018: 

Kearney & Graczyk, 2013). Leerproblemen kunnen later probleemgedrag veroorzaken en als een 

school actief reageert op leerproblemen kan probleemgedrag daarmee worden voorkomen en zo ook 

onderwijsachterstanden bij leerlingen (Berend & van Diest, 2014). 

- Passende didactiek gericht op doelgroep. 

De didactiek aanpassen op de doelgroep leerlingen is ook een preventieve ingreep. Uit het onderzoek 

van Den Boer, Mittendorff en Sjenitzer (2004) komt naar voren dat VMBO-leerlingen praktisch zijn 

ingesteld, weinig hebben met taal en niet zo zelfstandig zijn. Ook kunnen ze niet zo goed complexiteit 

aan. Ze leren liever niet door te lezen maar door te doen. Voor een school is het verstandig om bij dit 

type leerling meer actieve werkvormen in de klas en zorg ervoor dat ze geboeid blijven tijdens de 

lessen. Als een leerling een pedagogische en didactisch aanpak ervaart in de klas draagt dit bij aan 

het naar schoolgaan. 

- Rust en orde in het klaslokaal. 

Als er duidelijkheid en rust heerst in de klas draagt dit bij aan het fijn voelen door een leerling op 

school. Als een school duidelijk is met het stellen van regels en het handhaven van deze regels dan 

draagt dat bij aan het naar schoolgaan van leerlingen. Als de verwachtingen duidelijk zijn voor 

leerlingen betreffende hun gedrag met een daarbij horend straf- en beloningssysteem is dat duidelijk 

voor leerlingen (Kearney & Graczyk, 2013). Succeservaringen zijn voor leerlingen essentieel voor een 

positief zelfbeeld, ze ervaren dat ze ergens goed in zijn (Berend & van Diest, 2014). Als school is het 

belangrijk om ook hier aandacht aan te schenken. 

Ondersteuningsstructuur en verzuimregistratie 

Aandacht voor overgangen.  

Daarnaast is het monitoren van belangrijke overgangen voor leerlingen belangrijk, de stap van 

basisschool naar het voortgezet onderwijs of daarna naar een vervolgopleiding is voor leerlingen groot 

Ook het begeleiden en aandacht schenken aan de overgangen van leerjaar naar leerjaar verdienen 

aandacht (Kearney & Graczyk, 2013). 
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De mentor 

De mentor is degene die op school dicht bij de leerlingen staat, als een mentor investeert in de leerling 

door preventief gesprekjes te voeren met de leerlingen over hoe het met ze gaat, over thuis, over 

vrienden, school en hun toekomst draagt dit bij aan het naar school gaan (Berend & van Diest, 2014). 

Dit is onderzocht door Van der Steeg (2015) met twee parttime coaches die een groep van 20 

leerlingen met veel verzuim een tijd intensief begeleidde, huisbezoeken deden en maatwerktrajecten 

opzette voor deze leerlingen en hierdoor daalde het verzuim voor 50%. 

Seksuele voorlichting. 

In Canada wordt seksuele voorlichting als interventie ingezet bij de leerlingen. Verder worden deze 

jeugdigen begeleid bij hun eventuele ouderschap en hun veranderde wereld (Rasasingham, 2015). 

Voorziening schoolboeken. 

Een groot pluspunt in Nederland is dat leerlingen op het VMBO de schoolboeken gratis krijgen, maar 

een laptop niet. Scholen kunnen inzetten op het ondersteunen van leerlingen door leenlaptops 

beschikbaar te stellen (Rijksoverheid, z.d.). En op deze manier de schoolgang te bevorderen. 

 

2.2.3 LAAG 2 – Interventies voor licht verzuim 

 

De interventies in laag 2 zijn voor leerlingen waarvan verwacht wordt dat ze gaan verzuimen of al licht 

verzuim hebben. De interventies van laag 1 zijn voor deze leerlingen zeer belangrijk. Het is verstandig 

hier opnieuw aandacht aan te schenken (Kearney & Graczyk, 2013). Het is belangrijk dat de leerling 

zich fijn voelt op school, relatie voelt met andere leerlingen en of leraren, de lesstof interessant vindt 

en goed mee kan komen in de les. Daarnaast staat hieronder een uitleg van interventies per kenmerk 

van verzuim beschreven, die een school bij leerlingen ingedeeld in laag 2 kan inzetten tegen 

geoorloofd en ongeoorloofd verzuim.  

 

Interventies- Kenmerken van de jeugdige 

Inzet professionals. 

Het betrekken van andere professionals zoals schoolmaatschappelijk werker of schoolpsycholoog 

(Heyne, 2019) zijn ingrepen die kunnen worden ingezet bij leerlingen met psychische problemen of 

ongepast gedrag. 

Cognitieve gedragstherapie. 

Een voorbeeld van een interventie die ingezet kan worden is cognitieve gedragstherapie: een leerling 

kan teveel negatieve prikkels op school ervaren en leert met cognitieve therapie zijn gedachten en 

gedrag te sturen en om te zetten in positieve gedachten en gedrag (Heyne, 2019). 

 

Interventies- Kenmerken van de thuissituatie en de omgeving 

Aandacht voor ouderbetrokkenheid. 

Alle interventies die worden ingezet moeten zijn bepaald in samenspraak met de ouders. Ouders zijn 

belangrijk om erbij te betrekken, zij kunnen invloed uitoefenen op de leerling vanuit thuis (Kearney & 

Graczyk, 2013).  
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Opvoedondersteuning voor de ouders 

Het is belangrijk om in de omgeving om de jeugdige heen te investeren. Een thuissituatie valt niet te 

veranderen maar soms is opvoedondersteuning voor de ouders nodig en kan dat helpen. Ouders 

kunnen hulp krijgen bij het opvoeden van hun kinderen en leren om in gesprek te gaan met hun kind 

en onderwerpen bespreekbaar te maken. Deze hulp kan geboden worden door instellingen als Jeugd 

en Gezin en de school kan dit aan de ouders adviseren (NJI .z.d.). De ouders kunnen ondersteuning 

krijgen met de opvoeding maar ook doorverwezen worden naar hulpverlening voor eventuele eigen 

problemen (Heyne, 2019). 

 

Interventies- Kenmerken van de school  

Andere leerling als maatje. 

Een leerling koppelen aan een andere leerling is een goede ingreep om in te zetten. Hierbij wordt een 

sterke leerling gekoppeld aan de leerling die dreigt te gaan verzuimen of dat al licht doet en dit maatje 

steunt de leerling op school en in de klas (Kearney & Graczyk, 2013). 

Alle interventies die zijn benoemd in Laag 1 zijn voor deze leerlingen zeer belangrijk. Het verzuim ligt 

volgens Meng (2018) voor de helft aan de school en de belemmerende factoren. Dus door aan deze 

preventieve ingrepen en interventies opnieuw aandacht te geven en goed te kijken waar deze 

specifieke leerling op vast loopt of de hele groep kunnen dan de interventies worden geïntensiveerd 

(Meng, 2018). 

2.2.4 LAAG 3 – Interventies voor langdurig verzuim 

 

In laag drie gaat het om leerlingen met ernstige en complexe problemen die langdurig verzuimen. Als 

deze leerlingen niet intensief worden begeleid dan is de kans groot dat ze helemaal niet meer naar 

school gaan. 

Interventies- Kenmerken van de jeugdige 

Inzet professionals. 

Het betrekken van externe professionals zoals een jeugdhulpverlener of jeugdarts (Heyne, 2019: 

Kearney & Graczyk, 2013) zijn ingrepen die kunnen worden ingezet bij leerlingen met zwaardere 

psychische of lichamelijke problemen of ongepast gedrag. 

M@zl. 

De interventie M@zl kan in laag 3 ingezet worden. Deze afkorting staat voor ‘medische advisering 

ziekgemelde leerling’. Deze interventie wordt uitgevoerd in een samenwerking met scholen, GGZ-

instellingen en gemeente en vaak ingezet bij leerlingen met geoorloofd verzuim (Dam & Prinsen, 

2013). Er wordt door de school gesignaleerd dat het met een leerling niet goed gaat en ziek is gemeld. 

Deze leerling wordt dan uitgenodigd voor een gesprek met de ouders erbij om te kijken hoe de school 

de leerling kan ondersteunen bij het leren en om te kijken hoe ziek de leerling is. Mocht het nodig zijn 

dan vraagt de school bij de jeugdarts een M@zl consult aan voor de leerling met de ouders. De 

leerling wordt onderzocht en de jeugdarts schrijft daarna een advies voor school, bestaande uit een 

re-integratievoorstel en eventuele aanpassingen om rekening te houden met de emotionele en fysieke 

belastbaarheid van de leerling (Dam & Prinsen, 2013).  



24 
 

 

Interventies- Kenmerken van de thuissituatie en de omgeving  

Aandacht voor ouderbetrokkenheid. 

Bij leerlingen met ernstige en complexe problemen is het nog belangrijker om alle interventies die 

worden ingezet te bepalen in samenspraak met de ouders (Heyne, 2019: Kearney & Graczyk, 2013). 

 

Interventies- Kenmerken van de school 

Kleinere klassen 

Voor sommige leerlingen is een klas met minder leerlingen en meer aandacht per leerling een goede 

ingreep. Hierdoor is er beter zicht op de leerling (Heyne, 2019: Kearney & Graczyk, 2013).  

Overstap naar andere school 

Soms is het overstappen naar een andere school een goede keuze. Een school die de leerling beter 

kan begeleiden en opleiden (Heyne, 2019: Kearney & Graczyk, 2013).  

Schorsen 

Gedraagt de leerling zich zo dat het niet geaccepteerd kan worden dan wordt een leerling geschorst. 

Bij het schorsen van een leerling ontzegd de school de leerling tijdelijk toegang tot de lessen en het 

schoolgebouw. Schorsen van een leerling is een zware interventie, bedoeld om de leerling duidelijk te 

maken dat zijn gedrag niet wordt geaccepteerd en dat de grenzen zijn overschreden. Bij schorsen 

heeft een school andere verplichtingen. In een rapport van de onderwijsinspectie staat dat in het 

schooljaar 2016-2017 2,1% van de leerlingen in het VMBO-bbl werd geschorst met als reden fysiek 

geweld tegen medeleerlingen, verbaal geweld tegen medewerkers en storend gedrag tijdens de les. 

Om schorsen zelf te voorkomen kan een school inzetten op het gericht terugdringen van 

probleemgedrag bij leerlingen en ten alle tijden blijven bouwen aan een gezond pedagogisch klimaat 

(Parker et al, 2015). 

Reboundvoorzieningen 

Reboundvoorzieningen zijn onderwijsvoorzieningen die worden ingezet bij leerlingen uit het voortgezet 

onderwijs met zware gedragsproblemen. Voorbeelden hiervan zijn “Herstart” en “Op de rails”  dit zijn 

programma’s waar leerlingen voor een periode van een maand tot aan zes maanden worden begeleid 

en er gepast gedrag wordt getraind waarna een leerling weer naar de reguliere school kan (NJI, z.d.). 
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Hoofdstuk 3 Methoden van onderzoek 

 

3.1. Beschrijving van methoden van onderzoek deelvraag 1 en 2 

Voor deelvraag 1 en 2 is een kwalitatief literatuuronderzoek gedaan. Omdat de onderzoeksmethoden 

voor beide deelvragen hetzelfde zijn is dit hieronder eenmalig beschreven. 

Deelvraag 1: Welke belemmerende en bevorderende factoren spelen, volgens de literatuur, een 

belangrijke rol bij geoorloofd en ongeoorloofd verzuim onder leerlingen in het VMBO? 

Deelvraag 2: Welke interventies zijn vanuit de literatuur passend gebleken om het geoorloofd en 

ongeoorloofd verzuim te verminderen in het VMBO? 

3.1.1. Beschrijving van de onderzoeksmethode en aanpak van het onderzoek 

Deze deelvragen zijn beide beantwoord middels kwalitatief literatuuronderzoek (Verhoeven, 2018). De 

informatie komt uit boeken van de bibliotheek en kwalitatief goede onderzoeksrapporten. De artikelen 

zijn gevonden via Google Scholar. De zoektermen die voor deelvraag 1 zijn gebruikt zijn “Factoren 

verzuim leerlingen op het VMBO, Verzuim in het voortgezet onderwijs, Wat is schoolverzuim, Wat is 

ongeoorloofd verzuim en Waarom verzuimen VMBO leerlingen? En voor het internationale gedeelte 

zijn de volgende zoektermen gebruikt: Factors school absenteeism, school dropouts. Voor deelvraag 2 

waren de zoektermen: “Interventies verzuim leerlingen verminderen op het VMBO, Interventies 

inzetbaar tegen verzuim in het voortgezet onderwijs, Interventies verzuim VMBO, Wat doen tegen 

schoolverzuim en Wat doen tegen ongeoorloofd verzuim? Een literatuuronderzoek maakt het mogelijk 

om veel informatie over een onderwerp te verzamelen (Verhoeven, 2018). 

3.2. Beschrijving van methoden van onderzoek deelvraag 3 

Deelvraag 3: In welke mate ervaren de bovenbouw bbl-leerlingen van het Aeres VMBO Almere de in 

de literatuur gevonden belemmerende factoren bij verzuim? 

 

3.2.1. Beschrijving van de onderzoeksmethode en aanpak van het onderzoek 

Om deze deelvraag te beantwoorden is er voor semigestructureerde interviews gekozen. Interviews 

bieden inzicht in de houding van iemand, motivaties en gedrag en er kan naar meningen en 

ervaringen worden gevraagd (Verhoeven, 2018). Voor deze deelvraag zijn leerlingen geïnterviewd en 

is er naar hun ervaringen gevraagd betreffende de belemmerende factoren van verzuim. Deze 

meningen en ervaringen zijn interessant omdat deze helpen een beeld te vormen van het verzuim van 

de leerlingen. En dat helpt om de centrale vraag te kunnen beantwoorden. Interviews hebben als doel 

om de beweegredenen van respondenten in kaart te brengen, in tegenstelling tot enquêtes die relaties 

tussen variabelen in kaart brengen. Een kwalitatief onderzoek gaat vooral over het inzicht krijgen in 

het hoe en het waarom (Verhoeven, 2018) en daarom is hier gekozen voor de onderzoeksmethode 

semigestructureerde interviews en niet voor enquêtes. Er is gekozen voor semigestructureerde 

interviews omdat er eventueel kan worden afgeweken van de vragenlijst mochten de respondenten 

uitweiden over een onderwerp, dit kan niet bij enquêtes. Het is prettig om door te kunnen vragen als 
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een respondent interessante dingen zegt. Omdat de verwachting was dat leerlingen in de 

leeftijdscategorie van 14-16 jaar een enquête te snel zouden invullen zonder er goed over na te 

denken is ook gekozen voor interviews. De interviews vonden plaats buiten het klaslokaal in een 

prettige en ontspannen sfeer en zonder afleiding van klasgenoten in een rustige spreekkamer op het 

Aeres VMBO Almere. 

 

3.2.2. Omschrijving meetinstrument en de kwaliteit 

Het meetinstrument voor deze deelvraag is een vragenlijst (bijlage B). De vragenlijst is opgezet met 

behulp van een operationalisatieschema (bijlage C). Dit operationalisatieschema is samengesteld door 

gebruik te maken van de literatuur uit het literatuuronderzoek van deelvraag 1. In het 

literatuuronderzoek staat dat de kenmerken van de jeugdige, de thuissituatie, de omgeving en de 

school van de jeugdige en de daarbij horende belemmerende factoren veel invloed hebben op de 

jeugdige en het verzuimen van school (Berend & van Diest, 2014). Vanuit deze kenmerken 

(dimensies) zijn de topics (indicatoren) van de vragenlijst gekozen en vanuit daar zijn de vragen 

geformuleerd waarop de respondenten een antwoord hebben gegeven. Bij de leerlingen kon op deze 

manier duidelijk gevraagd worden naar hun ervaringen met de belemmerende factoren vanuit het 

literatuuronderzoek, behalve persoonlijke kenmerken. Dit is een inconsistentie in de vragenlijst. Zie het 

discussie hoofdstuk voor meer uitleg. Een zwakte is dat per ongeluk de persoonlijke kenmerken niet 

zijn uitgevraagd.  

3.2.3. Beschrijving populatie, steekproef en het proces van dataverzameling  

In de bbl zitten 178 leerlingen waarvan in de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) 77 leerlingen. Onder deze 

77 leerlingen zijn er 31 leerlingen met bovenmatig geoorloofd verzuim en 13 leerlingen met 

bovenmatig ongeoorloofd verzuim in de periode van september 2021 – kerstvakantie 2021. De 

teamcoördinator van de basisberoepsgerichte leerweg van het Aeres VMBO Almere heeft van deze 

44 leerlingen, met geoorloofd en ongeoorloofd verzuim, vijftien leerlingen uitgekozen om mee te doen 

aan dit onderzoek. Elf leerlingen met bovenmatig ongeoorloofd verzuim en vier leerlingen met 

bovenmatig geoorloofd verzuim zijn door haar geselecteerd. De leerlingen met ongeoorloofd verzuim 

komen zonder opgaaf van reden niet naar school, komen soms een hele dag niet, komen met 

regelmaat de eerste uren niet of komen structureel te laat. Ze gaan tussentijds naar huis of  komen 

juist de laatste uren op het rooster niet. De leerlingen met geoorloofd verzuim zijn vaak of langdurig 

ziek en worden afgemeld door hun ouders. Er zijn acht jongens geïnterviewd en zeven meisjes, de 

gemiddelde leeftijd van deze leerlingen is vijftien jaar, tien leerlingen komen uit het derde leerjaar en 

vijf uit het vierde leerjaar. Vooraf aan het interview is een bericht opgesteld dat door de 

teamcoördinator per mail aan de leerlingen en hun ouders is gestuurd zodat zij wisten dat de 

interviews plaats zouden vinden. De leerlingen zijn minderjarig, daarom zijn de ouders vooraf 

geïnformeerd. In het e-mailbericht is de vraag gesteld alleen te reageren op de e-mail als de ouders 

geen goedkeuring wilden geven voor het interview met hun zoon of dochter. Vanuit de ouders is er 

geen reactie gekomen dat de leerlingen niet geïnterviewd mochten worden. De teamcoördinator heeft 

toen de afspraken met de leerlingen gepland op de momenten dat zij op school waren. Dit was steeds 

op vrijdag in de maanden april en mei 2022. Alle interviews zijn individueel afgenomen in een rustige 
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spreekkamer op het Aeres VMBO Almere. De interviews zijn opgenomen met een audiorecorder. Er is 

gemeld dat de opnamen worden gewist na het behalen van de studie van de onderzoeker. De 

interviews hebben gemiddeld 45 minuten geduurd.  

3.2.4. Korte beschrijving van de analyse van de data 

Nadat de interviews zijn afgenomen zijn de opnamen in Word getranscribeerd. Daarna zijn de 

antwoorden eruit gefilterd en als tekstfragmenten overgezet in Excel. Er is gekozen om te werken met 

de programma’s Word en Excel omdat deze prettig werken. Vooral Excel is handig bij het coderen 

omdat daar de filterfunctie gebruikt kan worden. Na het overzetten van de tekstfragmenten in Excel 

zijn aan deze tekstfragmenten codes toegekend met behulp van open en axiaal coderen. Zie bijlage D 

voor een voorbeeld van het codeerschema. De codes zijn samengevoegd tot factoren en daarna 

verwerkt in het resultaten hoofdstuk.  

 

3.3. Beschrijving van methoden van onderzoek deelvraag 4 

Deelvraag 4:  Welke interventies vinden de mentoren passend om in te zetten voor de bovenbouw bbl-

leerlingen van het Aeres VMBO Almere om het geoorloofde en ongeoorloofde verzuim te 

verminderen? 

 

3.3.1. Beschrijving van de onderzoeksmethode en aanpak van het onderzoek 

Om deze deelvraag te beantwoorden is er voor semigestructureerde interviews gekozen. Er is 

gekozen voor interviews om dezelfde redenen als bij deelvraag 3.  

3.3.2. Omschrijving meetinstrument en de kwaliteit 

Het meetinstrument voor deze deelvraag is een vragenlijst (Bijlage E). De vragenlijst is opgezet met 

behulp van een operationalisatieschema (bijlage F). Dit operationalisatieschema is samengesteld door 

gebruik te maken van de literatuur uit het literatuuronderzoek zoals bij deelvraag 3. 

3.3.3. Beschrijving populatie, steekproef en het proces van dataverzameling 

Voor deelvraag 4 zijn alle mentoren van de bbl bovenbouw geïnterviewd; dit zijn er vier. De afspraken 

voor de interviews zijn gemaakt per e-mail en de interviews hebben plaats gevonden op vrijdagen in 

april en mei 2022. Hiervoor is bij alle vier de interviews dezelfde rustige spreekkamer gebruikt op het 

Aeres VMBO Almere. De interviews werden individueel afgenomen met elke mentor en duurden 

gemiddeld 45 minuten. Met de mentoren is ook de afspraak gemaakt dat de opnamen na het behalen 

van de studie van de onderzoeker worden gewist.  

3.3.4. Korte beschrijving van de analyse van de data 

De data van de interviews is op dezelfde wijze geanalyseerd als bij deelvraag 3. De codes zijn 

samengevoegd tot interventies en daarna verwerkt in het resultaten hoofdstuk.  
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3.4. Beschrijving van methoden van onderzoek deelvraag 5 

Deelvraag 5: Welke interventies vindt de zorgcoördinator van Aeres VMBO Almere passend om in te 

zetten voor de bovenbouw bbl-leerlingen om het geoorloofde en ongeoorloofde verzuim te 

verminderen? 

3.4.1. Beschrijving van de onderzoeksmethode en aanpak van het onderzoek 

Om deze deelvraag te beantwoorden is er voor een semigestructureerd interview gekozen. Om deze 

deelvraag te beantwoorden is er één respondent geïnterviewd, de zorgcoördinator van de school. Zij 

ook de zorgcoördinator van de bovenbouw bbl-leerlingen. Er is naar haar ideeën voor passende 

interventies gevraagd betreffende het geoorloofde en ongeoorloofde van verzuim van de bovenbouw 

bbl-leerlingen. Er is niet gekozen voor een enquête omdat interviews inzicht bieden in de houding van 

iemand, motivaties en gedrag en er kan naar meningen en ervaringen worden gevraagd (Verhoeven, 

2018) en omdat een enquête uitzetten onder één respondent niet de gewenste data zou opleveren.  

3.4.2. Omschrijving meetinstrument en de kwaliteit 

Het meetinstrument voor deze deelvraag is een vragenlijst (bijlage F). De vragenlijst is opgezet met 

behulp van een operationalisatieschema (bijlage G). Dit operationalisatieschema is samengesteld 

door gebruik te maken van de literatuur uit het literatuuronderzoek zoals ook bij deelvraag 3. 

3.4.3. Beschrijving populatie, steekproef en het proces van dataverzameling 

Voor deelvraag 5 is de zorgcoördinator van de bbl bovenbouw geïnterviewd. De afspraak voor het 

interview is gemaakt per e-mail en dit interview heeft plaats gevonden in mei 2022. Het interview met 

de zorgcoördinator heeft 60 minuten geduurd en is afgenomen in dezelfde rustige spreekkamer van 

het Aeres VMBO Almere als voor de andere interviews. Met de zorgcoördinator is ook de afspraak 

gemaakt dat de opname na het behalen van de studie van de onderzoeker wordt gewist.  

3.4.4. Korte beschrijving van de analyse van de data 

De data van het interview is op dezelfde wijze geanalyseerd als bij deelvraag 3. De codes zijn 

samengevoegd tot interventies en daarna verwerkt in het resultaten hoofdstuk.  
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3.5. Kwaliteit van het onderzoek 

 

3.5.1 Betrouwbaarheid 

Met betrouwbaarheid wordt bedoeld hoe correct een methode iets meet. De vraag is of de uitkomsten 

hetzelfde zouden zijn als het hele onderzoek opnieuw en op dezelfde manier zou worden uitgevoerd 

(Verhoeven, 2018). Om de betrouwbaarheid van dit onderzoek te verhogen zijn alle interviews 

afgenomen in een rustige spreekkamer op het Aeres VMBO in Almere. De interviews zijn allemaal 

afgenomen in dezelfde spreekkamer op school met dezelfde vragenlijst, zodat iedere respondent in 

dezelfde omstandigheden op dezelfde manier is geïnterviewd. Alle interviews zijn individueel 

afgenomen zodat de respondent in een veilige setting de kans kreeg om de vragen te beantwoorden. 

Omdat er de tijd werd genomen voor de interviews voelden de respondenten zich op hun gemak. 

Daarmee kan ook de kans op het geven van sociaal wenselijke antwoorden zijn verkleind (Verhoeven, 

2018). Hierdoor is een poging gedaan om de betrouwbaarheid van het onderzoek te verhogen. Alle 

interviews zijn opgenomen zodat vanuit de opnamen de interviews konden worden getranscribeerd, 

ook dit heeft de betrouwbaarheid verhoogd.  

3.5.2 Validiteit 

Alleen betrouwbaarheid is niet voldoende om te bepalen of een onderzoek ook valide is. Een 

betrouwbare meting kan een foute weergave van de werkelijkheid geven waardoor het onderzoek toch 

niet valide is. Bij een valide onderzoek is er gemeten wat er gemeten moet worden (Verhoeven, 2018). 

Om de validiteit van dit onderzoek te verhogen zijn de vragenlijsten gebaseerd op literatuur. Er zijn 

eerst operationalisatieschema’s gemaakt om de theoretische begrippen concreter te maken. Door 

gebruik te maken van de literatuur van deelvraag 1 en 2 en de vragen op te stellen met als richtlijn de 

in de literatuur beschreven belemmerende factoren die een rol spelen bij verzuim is een poging 

gedaan om de inhoudsvaliditeit te verhogen. Om er achter te komen of de vragenlijsten van de drie 

verschillende interviews het juiste zouden meten, zijn er proefinterviews gehouden met proefpersonen. 

Daarna zijn de vragenlijsten verbeterd door de volgorde van de vragen logischer te rangschikken. Om 

een realistisch beeld van de werkelijkheid te schetsen is er voor een steekproef van vijftien leerlingen 

van de bbl bovenbouw met geoorloofd en ongeoorloofd verzuim gekozen. Om de representativiteit 

van de steekproef te verhogen zijn van beiden typen verzuim leerlingen geselecteerd, van beide 

geslachten en leerjaren. Deze leerlingen zitten op dezelfde school, op het zelfde opleidingsniveau 

(bbl), met dezelfde regels en lessen van dezelfde docenten en zo kon een goed beeld van de 

doelgroep en de werkelijkheid verkregen worden. Van de bbl bovenbouw zijn er 44 leerlingen met 

bovenmatig geoorloofd en ongeoorloofd verzuim en door vijftien van deze leerlingen te interviewen 

heeft dit een realistische beeld van de werkelijkheid kunnen schetsen. De vijftien uitgenodigde 

leerlingen zijn ook allemaal daadwerkelijk geïnterviewd en werkten mee aan het onderzoek. Voor de 

interviews van de mentoren zijn alle vier de mentoren van de BBL bovenbouw leerlingen geïnterviewd 

en de enige zorgcoördinator van het Aeres VMBO Almere. Door duidelijk te vragen of de 

respondenten de vragen begrepen is steeds gecontroleerd of er werd gemeten wat de bedoeling was. 
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Hoofdstuk 4 Resultaten praktijkonderzoek 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het praktijkonderzoek weergegeven voor deelvraag 3, 4 en 

5. Voor alle drie de deelvragen zijn interviews afgenomen. Ook zijn de resultaten visueel gemaakt 

door tabellen toe te voegen. 

4.1. Resultaten deelvraag 3 

Deelvraag 3: In welke mate ervaren de bovenbouw bbl-leerlingen van het Aeres VMBO Almere de in 

de literatuur gevonden belemmerende factoren bij verzuim? 

Voor deze deelvraag zijn vijftien leerlingen geïnterviewd over wat hun ervaringen zijn met de 

belemmerende factoren betreffende verzuim beschreven in het literatuuronderzoek. Het aantal 

geïnterviewde leerlingen dat ervaring heeft met de belemmerende factoren is visueel gemaakt in 

Tabel 1. De factoren worden beschreven a.d.h.v. de kenmerken die zijn benoemd en uitgelegd in het 

literatuurhoofdstuk. 

4.1.1. Kenmerken van de jeugdige – belemmerende factoren 

Psychische en lichamelijke problemen 

Psychische en lichamelijke problemen kunnen belemmerend werken voor de schoolgang van 

jeugdigen. Acht van de bovenbouw bbl-leerlingen hebben soms last van vermoeidheid maar zeggen 

erbij dat ze wel op tijd naar bed gaan. Ze kunnen dan niet meteen slapen en hebben in de ochtend 

last met opstaan. Ze hebben weinig energie en missen dan het eerste uur of de eerste uren. 

Respondent 1: “Het is echt verschillend, de ene keer ga ik later dan de andere keer naar school. De 

hele ochtend voel ik me moe. Soms mis ik daardoor eerste uren”.  Drie andere leerlingen hebben met 

regelmaat hoofdpijn. Eén daarvan gaf aan dat er stress ervaren wordt door de hoeveelheid huiswerk 

en dat de leerling daardoor hoofdpijn krijgt. Dit heeft ook invloed op zijn aanwezigheid op school. De 

andere twee leerlingen gaven geen duidelijke verklaring waardoor dit komt, het heeft geen relatie met 

school zeggen ze, maar ze ervaren het wel als lastig om de hele lesdag vol te houden. Ze kiezen 

ervoor om dan later naar school te gaan of eerder naar huis te gaan en dus te verzuimen. Psychische 

problemen worden door drie geïnterviewde leerlingen ervaren en zij hebben hier last van bij het naar 

school gaan. Deze drie respondenten gaven aan zich depressief te voelen en één van deze 

respondenten heeft therapie voor het mentaal welbevinden. Er is ook een leerling die last heeft van 

faalangst.  

Slechte schoolprestaties 

De respondenten zeggen goed mee te kunnen komen in de les en hebben geen ervaring met slechte 

schoolprestaties. Zij zeggen goed te zijn in de vakken die worden aangeboden.  

Geen toekomstbeeld  

Een toekomstbeeld hebben draagt bij aan het hebben van een doel en bevorderd de schoolgang. Drie 

respondenten hebben nog geen beeld van hun toekomstige beroep en geven aan dat dit 

demotiverend werkt. Respondent 12: “Ik heb echt nog geen idee wat ik worden wil” en respondent 15 

zegt: “de school kan ons beter voorbereiden op de toekomst”. De respondenten vinden dat de school 

meer tijd mag besteden aan het schetsen van de mogelijkheden die de leerlingen hebben betreffende 

hun toekomstige vervolgopleiding en beroep. 
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4.1.2. Kenmerken van de thuissituatie en omgeving - belemmerende factoren 

Lagere sociaal economische status (SES) 

De sociaal economische status bij de geïnterviewde leerlingen was gemiddeld tot hoog. Zij gaven aan 

dat hun ouders werken, een eigen bedrijf hebben en er geen financiële problemen zijn. 

Geen ondersteuning ouders 

De ouders van deze leerlingen ondersteunen hun kinderen. De leerlingen ervaren dit als een 

bevorderende factor en niet als belemmerend. 

Spijbelende vrienden 

De vijftien geïnterviewde leerlingen gaan vooral naar school om daar hun vrienden te zien. Zeven 

respondenten gaven aan dat hun vrienden spijbelen en dus lessen overslaan. Respondent 3: “Mijn 

vrienden gaan vet vaak gewoon naar huis als ze geen zin meer hebben”. 

 

4.1.3. Kenmerken van de school - belemmerende factoren 

Ongezond pedagogisch klimaat 

Veertien van de geïnterviewde leerlingen voelen zich fijn op het Aeres VMBO Almere en ervaren de 

school als prettig. De leerlingen worden niet gepest en hebben daar geen ervaring mee. En verzuimen 

dus niet omdat ze worden gepest. Eén geïnterviewde leerling ervaart de school als onplezierig en 

vindt de sfeer een belemmerende factor om naar school te gaan. 

Lage onderwijskwaliteit  

De leerlingen zijn over het algemeen blij op het Aeres VMBO Almere alleen niet tijdens de lessen. 

Negen respondenten vinden dat de leraren meer orde moeten houden, strenger moeten zijn, lastige 

leerlingen meer moeten aanpakken en ze weg moeten sturen. De lastige leerlingen leiden de andere 

leerlingen af en dan kunnen zij zich niet goed concentreren. Dat de leraren geen orde kunnen houden 

vinden de leerlingen erg storend en het demotiveert ze enorm. Deze negen geïnterviewde leerlingen 

zeggen dat er ook leraren zijn die de klassen helemaal niet aankunnen. De leerlingen geven aan 

hierdoor soms lessen niet te bezoeken omdat ze dan toch niets gaan doen. Ze hebben graag les in 

een rustig en geordend klaslokaal. Respondent 2: “Door die drukte en geen orde ga ik soms niet naar 

de les”.  

Acht respondenten vinden de lessen slecht, de leraar kan niet goed uitleggen of de leerlingen moeten 

alleen maar stilzitten en uit het boek werken. Respondent 11: “Zou wel tijdens de les meer willen 

bewegen, nu moet ik zo lang stilzitten”. Deze leerlingen willen graag meer mogen bewegen tijdens de 

les en bezig zijn.  

Tijdens het derde leerjaar krijgen leerlingen de keuze om twee extra vakken te kiezen. Dit worden 

keuzevakken genoemd en deze vakken mogen de leerlingen zelf kiezen. De leerlingen mogen uit het 

aanbod een top drie kiezen. Acht respondenten geven aan dat ze het jammer vinden dat ze niet zijn 

ingedeeld bij de keuzevakken van hun top drie. Het motiveert de leerlingen niet om vakken te volgen 

die ze niet hebben gekozen. De leerlingen willen graag hun eigen gekozen vakken volgen, nu hebben 

ze er geen zin in en gaan dus niet altijd naar deze lessen toe.  

 



32 
 

Ondersteuningsstructuur en verzuimregistratie 

Een onduidelijke ondersteuningsstructuur heeft invloed op het verzuim. Twee respondenten geven 

aan dat ze te weinig gesprekken hebben met hun mentor en dat ze dat ook willen als het gewoon 

goed gaat. De leerlingen vinden het fijn om met hun mentor te praten en nu doen ze dat alleen als er 

iets is. Respondent 8: “Ik zou graag wat vaker even praten met mijn mentor ook als het gewoon goed 

met me gaat”.  Eén respondent zegt dat het fijn is als de mentor de leerlingen ook lesgeeft. De mentor 

kan dan zien hoe de leerling zich gedraagt in de klas. Respondent 2: “Eerst had ik een mentor waar ik 

ook veel les van had, dat was beter”.  

4.1.4. Overzicht ervaringen met de belemmerende factoren 

In Tabel 1 is een overzicht gegeven van alle belemmerende factoren en in hoeverre de leerlingen 

hiermee ervaring hebben. 

 

Tabel 1. De mate van ervaring met de belemmerende factoren leerlingen 

Kenmerken Belemmerende factoren 
Aantal respondenten 

(n=15) 

Kenmerken van de jeugdige 
Psychische en lichamelijke problemen 15 

                            Depressief 3 

                            Faalangst 1 

                            Stress 2 

                            Hoofdpijn 3 

                            Ziek 1 

                            Vermoeidheid 8 

  Persoonlijke eigenschappen 0 

  Slechte schoolprestaties 0 

  Geen toekomstbeeld 3 

Kenmerken van de 
thuissituatie en omgeving 

Lage SES 0 

  Geen ondersteuning ouders 0 

  Spijbelende vrienden 7 

Kenmerken van de school Ongezond pedagogisch klimaat 0 

  Lage onderwijskwaliteit 15 

                           Geen orde 9 

                           Slecht lesgeven 8 

                           Keuzevakken 8 

  

Ondersteuningsstructuur en 
verzuimregistratie 

2 

              Les van mentor krijgen 1 

                    Vaker gesprek met mentor 2 

 

 



33 
 

 

4.1.5. Suggesties voor interventies leerlingen 

Tijdens de interviews is er gevraagd naar wat er volgens de leerlingen voor zou zorgen dat ze meer 

naar school gaan en ook op school blijven in de tussenuren. Nu gaan de leerlingen soms naar huis als 

ze een tussenuur hebben en komen ze daarna niet meer terug naar school. Hieronder een 

opsomming van hun ideeën, waardevol om te benoemen. Zie voor een overzicht van de suggesties 

van de leerlingen Tabel 2. 

Pedagogisch klimaat - Sociale activiteiten 

Vier respondenten willen vaker iets leuks doen met de klas. Respondent 1: “Vaker uitjes met school, 

een excursie”. Dat vinden ze leuk en daar krijgen ze energie van en zorgt ervoor dat ze graag naar 

school gaan zeggen de respondenten. 

Onderwijskwaliteit - Aanbod keuzevakken uitbreiden 

Acht respondenten geven aan dat het aanbod van de keuzevakken zou moeten worden uitgebreid 

met onderwerpen die zij interessant vinden zoals Uiterlijke verzorging, Onderwijs, Defensie en Zorg & 

welzijn. De leerlingen moeten nu kiezen uit keuzevakken die ze niet interessant vinden en dat 

demotiveert om naar deze lessen te gaan. 

Overig - Het schoolgebouw en het schoolplein 

Drie respondenten willen de schoolkantine graag leuker maken door een tafeltennistafel en een 

tafelvoetbaltafel neer te zetten. Deze respondenten willen ook meer aanbod qua voedingsmiddelen in 

het winkeltje. Voor het schoolplein willen de leerlingen graag meer bankjes om op te zitten en een 

voetbalveld. Respondent 2: “Een andere kantine met meerdere producten en een gezelliger kantine. 

Dat je altijd iets kan kopen dus altijd open. Nu gaan we naar de Albert Heijn en kom ik later niet meer 

terug naar de les”. 

 

4.1.6 Overzicht suggesties ingrepen en interventies leerlingen 

 

In Tabel 2 is een overzicht gegeven van alle benoemde suggesties voor ingrepen waarvan de 

geïnterviewde leerlingen zeggen dat hun geoorloofde en ongeoorloofde verzuim zal verminderen als 

dit zou worden ingezet door het Aeres VMBO Almere. 

 

Tabel 2. Suggesties leerlingen 

 
Bevorderende factoren 

 
Suggesties interventies leerlingen 

Aantal 
respondenten 

(n=15) 

Pedagogisch klimaat Sociale activiteiten 4 

Onderwijskwaliteit Aanbod keuzevakken uitbreiden 8 

Overig Inrichting schoolgebouw en schoolplein 3 
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4.2. Resultaten deelvraag 4 

 

Deelvraag 4:  Welke interventies vinden de mentoren passend om in te zetten voor de bovenbouw bbl-

leerlingen van het Aeres VMBO Almere om het geoorloofde en ongeoorloofde verzuim te 

verminderen? 

Voor deze deelvraag zijn de vier mentoren geïnterviewd van de bovenbouw leerlingen van de 

basisberoepsgerichte leerweg. Tijdens de interviews is aan de mentoren gevraagd welke interventies 

zij, aanvullend op de reeds bestaande verzuimaanpak, passend vinden om in te zetten om het 

geoorloofde en ongeoorloofde verzuim van de bovenbouw bbl-leerlingen te verminderen. 

In de bovenbouw van de basisberoepsgerichte leerweg hebben leerlingen licht verzuim zoals in laag 2 

van het RtI-model. De mentoren noemden tijdens de interviews ingrepen die kunnen worden ingezet 

en geen interventies waarmee methodieken of onderzochte programma’s worden bedoeld. In de 

literatuur staat dat bij leerlingen, die met hun verzuim ingedeeld kunnen worden in laag 2 van het RtI-

model, er opnieuw aandacht geschonken moet worden aan de interventies en ingrepen geadviseerd 

in laag 1. Dat is ook de uitkomst van de interviews met de mentoren. De ingrepen die werden 

genoemd vallen alleen onder de kenmerken van de school. Alle vier de respondenten willen ingrepen 

inzetten op het gebied van onderwijskwaliteit en ondersteuningsstructuur.  

4.2.1 Ingrepen - Kenmerken van de school - Onderwijskwaliteit 

Rust en orde in het klaslokaal 

Twee respondenten willen graag met het lerarenteam werken aan de sfeer in de klas, aan de 

veiligheid en aan de duidelijkheid en structuur tijdens de les. Respondent 1:”Belangrijk in de les: 

veiligheid, sfeer, duidelijkheid en structuur, humor”. 

Passende didactiek gericht op doelgroep 

Alle respondenten benoemen ingrepen op het gebied van passende didactiek. Eén respondent wil met 

het lerarenteam teruggaan naar de basis van het lesgeven. Deze respondent vindt dat er weinig 

leraren zijn die de juiste vaardigheden beheersen om les te geven aan de bbl leerlingen. Deze 

respondent ziet graag dat de leraren hierover in gesprek gaan en in getraind worden. Respondent 1: 

”Ik zie gewoon te weinig die het beheersen om zo'n groep te managen én die weten wat daar bij komt 

kijken”. Deze respondent geeft aan dat dit kan bijdragen aan het verminderen van het verzuim onder 

de bovenbouw bbl-leerlingen. Twee respondenten zeggen dat er vaste afspraken zijn over de 

lessenstructuur in de klas. Maar de leraren geven les naar eigen inzicht. Leerlingen ervaren hierdoor 

minder duidelijkheid en zeker bbl leerlingen hebben dat nodig zeggen ze. Respondent 1:” Iedereen 

doet hoofdzakelijk zijn eigen ding. Maar we hebben een vaste lessenstructuur”. Twee respondenten 

willen in alle lessen actieve werkvormen willen inzetten, volgens hen zijn de bbl leerlingen gebaat bij 

minder stilzitten tijdens de les maar meer bewegen en praktisch bezig zijn. Respondent 2 :“Afwisseling 

in de lessen, niet alleen maar luisteren”. Ook de instructietijd wil een respondent graag korter zien. 

Stilzitten en lang moeten luisteren werkt niet bij de bbl-leerling. De instructie duurt nu vaak te lang en 

dan raken de leerlingen hun concentratie kwijt. Als dit beter gaat draagt dit volgens de mentoren bij 

aan het verminderen van het verzuim onder de bovenbouw bbl-leerlingen.  
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Studievaardigheden aanleren 

De leerlingen hebben ook baat bij het beter aangeleerd krijgen hoe ze nou eigenlijk moeten leren en 

plannen van hun huiswerk. Eén respondent wil dat de studievaardigheden bij de leerlingen op orde 

zouden zijn. Respondent 2: “Leren plannen en organiseren, tijdsbesef en meer inzetten op het leren 

leren”. 

4.2.2 Ingrepen - Kenmerken van de school - Ondersteuningsstructuur 

Handboek mentorraat 

Over het mentorraat zijn weinig tot geen afspraken gemaakt. Twee respondenten willen beter 

afspreken hoe de dingen gedaan moeten worden. Dat geeft duidelijkheid, straalt rust uit en dat draag 

je ook over naar de leerlingen zeggen ze. Twee respondenten geven aan dat zij recent de taak van 

mentor hebben gekregen en een handboek prettig hadden gevonden. Er wordt op een eigen manier 

invulling gegeven aan het mentorschap. Respondent 4 “Een handboek voor nieuwe mentoren met 

daarin zo werkt het mentorschap, dit is de doelgroep, dus beschrijving van onze leerlingen met dit zijn 

de routes, de jaarplanning met wat je moet doen in een schooljaar qua gesprekken etc”.  

Preventieve gesprekjes met leerlingen 

Leerlingen hebben baat bij begeleiding van hun mentor, ook als het goed met ze gaat. Dan hebben de 

leerlingen het gevoel dat ze worden gezien. Twee respondenten gaven aan dat ze het nodig vinden 

dat er preventief gesprekken met de leerlingen worden gepland. Preventieve gesprekken worden nu 

niet gepland, wel worden de leerlingen goed in de gaten gehouden en ingegrepen als er iets is met 

een leerling. Respondent 4: “Geen preventieve gesprekken met leerlingen worden er gepland, zouden 

we wel moeten doen”.  

Mentor ook aan mentorklas lesgeven 

Eén respondent vindt dat een mentor zijn mentorklas ook les moet geven, de mentor ziet zijn 

leerlingen dan ook in een andere setting. Respondent 3: “Mentor moet zijn mentorklas ook lesgeven”. 

Mentor bijdrage leveren aan vormen toekomstbeeld leerlingen  

Het hebben van een toekomstbeeld is belangrijk voor leerlingen zeggen de mentoren.  

Drie respondenten vinden dat de mentor meer kan bijdragen aan het vormen van het toekomstbeeld 

van de bovenbouw bbl-leerling. Dit zou kunnen door meer met de leerlingen in gesprek te gaan over 

wat ze leuk vinden en wat ze willen in de toekomst of een project met dit onderwerp te organiseren. 

4.2.3 Ingrepen - Kenmerken van de school - Overige 

Schoolgebouw en schoolplein 

De mentoren noemden het vermaak in de pauzes voor de leerlingen en willen graag het 

schoolgebouw aantrekkelijker maken en ervoor zorgen dat de leerlingen “gewoon graag naar school 

gaan”. Drie respondenten willen een actiever schoolplein en een uitgebreider aanbod in de kantine. 

Als het schoolgebouw uitnodigt om er tijd door te brengen en de leerlingen kunnen zich vermaken in 

de pauzes dan blijven ze op school en gaan ze niet naar huis of naar het winkelcentrum in de 

tussenuren zeggen de mentoren. Respondent 1 “Meer activiteit hier op school want er is hier niks voor 

de leerlingen te doen. Ik zou graag een tafelvoetbaltafel willen en een tafeltennistafel”. 
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4.2.4 Overzicht passende ingrepen mentoren 

In Tabel 3 is een overzicht gegeven van alle benoemde suggesties voor ingrepen waarvan de 

geïnterviewde mentoren zeggen dat ze passend zijn om het geoorloofde en ongeoorloofde verzuim te 

verminderen.  

 

Tabel 3. Passende ingrepen mentoren 

Bevorderende factoren Passende ingrepen mentoren 

Aantal 
respondenten 

(n=4) 

Onderwijskwaliteit Rust en orde in de klas 2 

  Passende didactiek gericht op de doelgroep 4 

   Vaardigheden leraren trainen op gebied lesgeven bbl-leerling 2 

   Afgesproken lessenstructuur hanteren 2 

   Actieve werkvormen inzetten 2 

   Instructietijd verkorten 1 

  Studievaardigheden aanleren 1 

Ondersteuningsstructuur Handboek mentorraat 2 

  Preventieve gesprekjes met leerlingen 2 

  Mentor ook aan mentorklas lesgeven 1 

  
Mentor bijdrage leveren aan vormen toekomstbeeld 
leerlingen 3 

Overige Inrichting schoolgebouw en schoolplein 3 

 

4.3. Resultaten deelvraag 5 

Deelvraag 5: Welke interventies vindt de zorgcoördinator van Aeres VMBO Almere passend om in te 

zetten voor de bovenbouw bbl-leerlingen om het geoorloofde en ongeoorloofde verzuim te 

verminderen?  

Voor deze deelvraag is de zorgcoördinator van Aeres VMBO Almere geïnterviewd. Tijdens het 

interview is aan de zorgcoördinator gevraagd welke interventies zij passend vindt om in te zetten om 

het geoorloofde en ongeoorloofde verzuim te verminderen van de bovenbouw bbl- leerlingen.  

In de bovenbouw van de basisberoepsgerichte leerweg hebben leerlingen licht verzuim zoals in laag 2 

van het RtI-model. De zorgcoördinator noemde tijdens de interviews ingrepen die kunnen worden 

ingezet en geen interventies waarmee methodieken of onderzochte programma’s worden bedoeld. In 

de literatuur staat dat bij leerlingen die met hun verzuim ingedeeld kunnen worden in laag 2 van het 

RTI-model er opnieuw aandacht geschonken moet worden aan de interventies en ingrepen 

geadviseerd in laag 1. Dat is ook de uitkomst van het interview met de zorgcoördinator. De ingrepen 

die werden genoemd vallen onder de kenmerken van de school. De zorgcoördinator wil ingrepen 

inzetten op het gebied van onderwijskwaliteit en ondersteuningsstructuur. Ze wil leraren die echt voor 

de leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg gaan en ze zegt dat de leerlingen dat ook nodig 

hebben. Zij geeft aan dat dit zal bijdragen aan het verminderen van het verzuim van deze leerlingen. 
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De leerlingen hebben leraren nodig die een relatie met ze aangaan en met humor voor de klas staan. 

Maar wel streng en duidelijk zijn en orde kunnen houden.  

4.3.1 Ingrepen - Kenmerken van de school - Onderwijskwaliteit 

Passende didactiek gericht op de doelgroep De zorgcoördinator ziet leraren op verschillende 

manieren hun les opbouwen. Zij wil graag de afgesproken lessenstructuur opnieuw onder de aandacht 

brengen, er zijn afspraken over de lessenstructuur op het Aeres VMBO Almere. Gestructureerde 

lessen dragen bij aan de rust die leerlingen ervaren en zich beter kunnen concentreren tijdens de les 

en op deze manier draagt dit bij aan het verminderen van verzuim zegt de zorgcoördinator. De 

afspraak op het Aeres VMBO Almere is dat er gebruikt gemaakt wordt van de lessenstructuur EDI = 

Expliciete directe instructie. Deze lessenstructuur biedt de VMBO leerling veel duidelijkheid en 

houvast zegt de zorgcoordinator. Door deze lessenstructuur aan te houden draagt een leraar bij aan 

de voorspelbaarheid van een les voor de VMBO leerlingen en daar heeft deze doelgroep leerlingen 

baat bij zegt ze. 

Studievaardigheden aanleren De leerlingen hebben ondersteuning nodig bij het leren. Als ze 

studievaardigheden op een hoog niveau beheersen dan helpt dat ze in de klas. “Leren leren” is een 

lesmethode die nu wordt aangeboden bij andere leerwegen dan de bbl en de zorgcoördinator vindt het 

verstandig om deze lesmethode ook bij de basisberoepsgerichte leerweg in de mentoruren aan te 

bieden. Met deze lesmethode leren leerlingen studievaardigheden zoals hoe ze moeten leren voor 

een toets en hoe ze schoolopdrachten kunnen plannen en organiseren. 

4.3.2. Ingrepen - Kenmerken van de school - Ondersteuningsstructuur 

Mentor- Preventieve gesprekjes met leerlingen De zorgcoördinator vindt dat de mentor persoonlijke 

coaching moet toepassen in zijn mentortaak. Als mentor moet je weten wie je leerling is en dat doe je 

door een op een in gesprek te gaan en iemand te leren kennen. Bij de ene leerling zal dit iets langer 

duren dan bij de andere zegt de zorgcoördinator. Ook zegt zij dat de mentor echt de tijd moet nemen 

voor zijn of haar klas. “Persoonlijke coaching vanuit die relatie dus met elkaar één op één van mens 

tot mens een afspraak maken hoe kan het zijn dat jij er niet bent”. Dit draagt bij aan het verminderen 

van verzuim omdat de leerling zich gezien voelt door de mentor en daardoor het prettiger vindt op 

school en minder verzuimd. 

Handboek mentorraat Zij vindt dat het mentorraat beter kan worden vormgegeven. Haar advies is 

een handboek schrijven en de afspraken en de manier van werken vastleggen. De mentoren moeten 

weten wat er van ze verwacht wordt en ook goed weten wat de afspraken zijn en zich daar aan 

houden. Dit kunnen de mentoren dan teruglezen in het handboek “De begeleidingsafspraken voor de 

mentoren moeten helderder en een handboek zou handig zijn”. Als de mentoren duidelijkheid 

uitstralen dan heeft dit invloed op hoe leerlingen zich voelen op school en dat draagt bij aan de 

aanwezigheid op school door de leerlingen. 

 

Hieronder is in tabel 4 visueel gemaakt welke ingrepen en interventies zijn gevonden en benoemd in 

de literatuur, door de leerlingen, mentoren en de zorgcoördinator. Bij het praktijkonderzoek zijn 

voornamelijk interventies en ingrepen benoemd op het gebied van onderwijskwaliteit en 

ondersteuningsstructuur. 
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Tabel 4. Overzicht alle genoemde ingrepen en interventies 

Kenmerken van de 
jeugdige 

Genoemde ingrepen/ interventies Leerling 
(n=15) 

Mentor 
(n=4) 

Zorgcoordinator 
(n=1) 

Literatuur 

Psychische en lichamelijke 
problemen 

Gezond eten en drinken schoolkantine       V 

  Inzetten op persoonlijke hygiene leerlingen       V 

  Sportlessen/ Goalkeeper       V 

  SoVa trainingen/ Levensvaardigheden       V 

  Warme overdracht       V 

  Inzet professionals.       V 

  M@zl.       V 

  Cognitieve gedragstherapie.       V 

Persoonlijke 
eigenschappen x 

        

Schoolprestaties x         

Toekomstbeeld Mentor bijdrage leveren aan vormen 
toekomstbeeld leerlingen 

2 3   V 

Kenmerken thuissituatie en 
omgeving 

          

SES x         

Ondersteuning ouders Aandacht voor ondersteuning ouders       V 

  Opvoedondersteuning voor de ouders       V 

Vrienden x         

Kenmerken van de school           

Pedagogisch klimaat Een gezond pedagogisch klimaat op school       V 

  
Pestbeleid en pestprotocol, interventie No 
Blame.       V 

  Andere leerling als maatje.       V 

  Sociale activiteiten 4     V 

Onderwijskwaliteit Studievaardigheden aanleren   1 1 V 

  Onderwijsachterstanden voorkomen.       V 

  
Onderwijsondersteuning in de vorm van bijles/ 
RT 

      V 

  Rust en orde in de klas 9 2  1 V 

  
Passende didactiek gericht op de doelgroep 8  4 1 V 

  Keuzevakken uitbreiden 8       

  Kleinere klassen.       V 

  Overstap naar andere school.       V 

  Schorsen.       V 

  Reboundvoorzieningen       V 

Ondersteuningsstructuur 
en verzuimregistratie 

 
Aandacht voor overgangen.     1 V 

  De mentor 3  4  1 V 

  Handboek mentorraat   2 1   

  Mentor ook aan mentorklas lesgeven 1 1     

  Preventieve gesprekjes met leerlingen 2 2 1   

  Seksuele voorlichting.       V 

  Voorziening schoolboeken.       V 

Overig Inrichting schoolgebouw en schoolplein  3 3     
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Hoofdstuk 5 Conclusies 

 

Hieronder worden de conclusies weergegeven van het literatuuronderzoek en van het 

praktijkonderzoek om de centrale vraag te beantwoorden. 

5.1. Deelvraag 1 Belemmerende en bevorderende factoren 

Vanuit de literatuur is gebleken dat de volgende kenmerken en de hierbij horende factoren invloed 

kunnen hebben op het geoorloofde en ongeoorloofde verzuim van leerlingen in het onderwijs. De 

factoren kunnen de schoolgang van een leerling belemmeren of bevorderen. 

De kenmerken van de jeugdige 

Psychische en lichamelijke problemen, persoonlijke eigenschappen, schoolprestaties en 

toekomstbeeld.   

De kenmerken van de thuissituatie en omgeving 

Sociaal economische status, ondersteuning ouders en schoolgaande vrienden. 

De kenmerken van de school 

Pedagogisch klimaat, onderwijskwaliteit, ondersteuningsstructuur en verzuimregistratie. Volgens het 

literatuuronderzoek is de school voor de helft van al het schoolverzuim verantwoordelijk: een gezond 

pedagogisch klimaat, hoge onderwijskwaliteit, duidelijke ondersteuningsstructuur en duidelijke 

verzuimregistratie zijn hier de belangrijke bevorderende factoren voor.  

 

5.2. Deelvraag 2 Interventies 

Als er verzuim is wordt een integrale aanpak geadviseerd om het verzuim tegen te gaan. Eén 

algemene aanpak om verzuim tegen te gaan is er niet. Om een passende interventie in te kunnen 

zetten is het belangrijk om de situatie van de leerling in alle kenmerken van verzuim te analyseren en 

te kijken hoeveel een leerling verzuimd. De interventies die door de school kunnen worden ingezet 

worden volgens de literatuur ingedeeld in de mate van het schoolverzuim van leerlingen. Hiervoor 

wordt de versie van het RtI-model voor verzuim toegepast (Kearney & Graczyk,2013). Dit model geeft 

een gelaagde benadering van de aanpak voor schoolverzuim. 

Laag 1: De leerlingen die ingedeeld worden in laag 1 verzuimen nog niet. In laag 1 zijn de interventies 

preventief en toegespitst op het zorgen dat leerlingen graag naar school gaan. 

Laag 2: De leerlingen die ingedeeld worden in laag 2 dreigen te gaan verzuimen of verzuimen al licht. 

De interventies in laag 2 zijn gericht op het terugdringen van het verzuim van de leerling en het 

analyseren van de oorzaak van het verzuim.  

Laag 3: De leerlingen die worden ingedeeld in laag 3 hebben ernstige en complexe problemen en 

verzuimen vaak en langdurig. De interventies die in deze laag worden ingezet zijn gericht op het 

aanpakken van de problemen en de ontwikkeling van de leerling te stimuleren (Kearney & Graczyk, 

2013). 
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5.3. Deelvraag 3 Belemmerende factoren verzuim  

Kenmerken van de jeugdige- belemmerende factoren 

De bovenbouw bbl-leerlingen ervaren belemmerende factoren bij de kenmerken van de jeugdige in de 

vorm van psychische en lichamelijke problemen. Vanwege depressie, faalangst, stress, hoofdpijn, ziek 

zijn en vermoeidheid. 

Kenmerken van de thuissituatie en omgeving - belemmerende factoren  

De leerlingen ervaren bij de belemmerende factoren van de kenmerken van de thuissituatie en de 

omgeving spijbelende vrienden.  

Kenmerken van de school - belemmerende factoren 

Tot slot ervaren alle leerlingen bij de kenmerken van de school de lage onderwijskwaliteit als 

belemmerende factor. Meerdere leerlingen geven aan dat veel leraren geen orde kunnen houden en 

dat lastige leerlingen niet worden aangepakt of weggestuurd. Hierdoor hebben ze geen zin in de les 

en gaan ze dus niet naar de les, dit komt overeen met de gevonden literatuur bij deelvraag 1. 

 

5.4. Deelvraag 4 Suggesties interventies mentoren 

De mentoren benoemden ingrepen die vallen onder de kenmerken van de school. Zij benoemden 

geen ingrepen of interventies passend bij de kenmerken van de jeugdige of thuissituatie en de 

omgeving. Opvallend is ook dat de leerlingen zich qua verzuim percentage bevinden in laag 2 maar 

dat de interventies die worden genoemd door de mentoren en leerlingen zich bevinden in laag 1. Er 

wordt in de literatuur geadviseerd bij laag 2 de ingrepen en interventies uit laag 2 opnieuw aandacht te 

geven en dat is hier dan ook de conclusie. De mentoren benoemen de volgende passende ingrepen: 

rust en orde in de klas, passende didactiek gericht op de doelgroep, studievaardigheden aanleren, 

handboek mentorraat, preventieve gesprekjes met leerlingen, mentor ook aan mentorklas lesgeven, 

mentor bijdrage leveren aan vormen toekomstbeeld leerlingen en schoolgebouw en schoolplein. 

 

5.5. Deelvraag 5 Suggesties interventies zorgcoördinator  

De zorgcoördinator benoemde ingrepen die vallen onder de kenmerken van de school. Onderstaande 

passende ingrepen worden door haar benoemd: Passende didactiek gericht op de doelgroep, 

preventieve gesprekjes met leerlingen, handboek mentorraat en studievaardigheden aanleren. Deze 

ingrepen komen overeen met de literatuur, daarin wordt beschreven dat aandacht geven en de 

leerling echt zien bijdraagt aan het naar school komen door leerlingen. De zorgcoördinator wil graag 

preventieve gesprekjes inzetten voor de leerlingen. De mentoren noemden dit ook en de leerlingen 

willen dit ook. Dit komt overeen met de literatuur, daarin wordt dit ook geadviseerd. 

De zorgcoördinator wil net zoals de mentoren graag de studievaardigheden bij de leerlingen beter 

aanleren. Verder ziet de zorgcoördinator dat leraren op verschillende manieren de lessen opbouwen 

en wil ze graag de lessenstructuur opnieuw onder de aandacht brengen bij de leraren. De afspraak op 

de school is het hanteren van het EDI-model voor de lessenstructuur en de mentoren benoemden dit 

ook. Zij zegt dat dit gaat bijdragen aan het verminderen van het verzuim omdat leerlingen meer rust en 
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duidelijkheid gaan ervaren tijdens de les en dat hebben ze nodig. Ook wil de zorgcoördinator een 

handboek Mentorschap Aeres VMBO Almere ontwikkelen waarin een mentor wordt voorbereid op de 

mentortaak en waarin staat beschreven waar een mentor allemaal rekening mee moet houden, wat er 

van hem of haar wordt verwacht en hoe dat wordt gedaan op het Aeres VMBO Almere. Aan een 

handboek voor het mentorraat hebben de mentoren zelf ook behoefte, dit is een duidelijke 

overeenkomst. 

 

5.6 Centrale vraag:  

 

Welke interventies kunnen de mentoren van het Aeres VMBO Almere inzetten om het geoorloofde en 

ongeoorloofde verzuim onder de bovenbouw bbl- leerlingen te verminderen? 

In de literatuurstudie komt naar voren dat de helft van het verzuim te maken heeft met de factoren van 

de kenmerken van de school bestaande uit pedagogisch klimaat, onderwijskwaliteit, 

ondersteuningsstructuur en verzuimregistratie. Uit het praktijkonderzoek komt naar voren dat onder de 

kenmerken van de school en de belemmerende factoren de ervaringen van de leerlingen liggen bij 

onderwijskwaliteit en ondersteuningsstructuur. De mentoren en zorgcoördinator benoemden in deze 

gebieden passende ingrepen. Om het geoorloofde en ongeoorloofde verzuim te verminderen onder de 

bovenbouw bbl-leerlingen van het Aeres VMBO Almere moeten er ingrepen en interventies ingezet 

worden om de onderwijskwaliteit te verhogen en aandacht te hebben voor de 

ondersteuningsstructuur.  
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Hoofdstuk 6 Aanbevelingen 

 

6.1. Aanbeveling 1: Studiedagenreeks “Kwaliteit in een bbl-bovenbouwles!” 

 

De eerste aanbeveling wordt gegeven gericht op de kenmerken van de school en de belemmerende 

factor lage onderwijskwaliteit. Gerelateerd aan de ingreep” Didactiek aanpassen op doelgroep. 

Tijdens de lessen willen de leerlingen dat de leraren strenger zijn. De leerlingen willen graag werken in 

een rustig en gezellig klaslokaal en als er leerlingen vervelend zijn, brutaal zijn, rond gaan lopen of 

maar blijven praten, dat de leraar deze leerling aanpakt, aangeeft dat hij of zij moet stoppen en als dat 

niet gebeurt de leerling eruit stuurt en hier consequenties aanhangt. Er zijn leraren die deze leerlingen 

maar laten gaan en dat mag niet meer gebeuren. Ook willen de leerlingen minder stilzitten tijdens de 

lessen. De mentoren willen graag met het lerarenteam terug naar de basis van het lesgeven, de 

lessenstructuur opfrissen en meer actieve werkvormen in zetten tijdens alle lessen. Het advies is om 

een studiedagen reeks te plannen die door de mentoren worden gegeven aan het onderwijsteam van 

de basisberoepsgerichte leerweg met als thema: “Kwaliteit in een bbl-bovenbouwles!”.  

Een studiedagenreeks van drie studiedagen. 

 

Studiedag 1: Schoolregels en de afspraken die staan beschreven in de “Maatregelenmatrix” 

Studiedag 2: De zes rollen van de leraar en de escalatieladder (Aeres VMBO Almere, persoonlijke 

communicatie, september 2021). 

Studiedag 3: EDI-model als lessenstructuur en actieve werkvormen. 

 

Studiedag 1: Schoolregels en de afspraken die staan beschreven in de “Maatregelenmatrix” 

De eerste dag wordt gestart met een presentatie van de onderzoeksresultaten van dit onderzoek en 

een uitleg waarom deze studiedagen worden georganiseerd. De bedoeling van de eerste ochtend is 

om even een pas op de plaats te maken en te beginnen met terug te gaan “naar de basis van het 

lesgeven”. Wat hebben we ook alweer met elkaar afgesproken? Welke afspraken hebben we met 

elkaar gemaakt en manier van werken hebben we met elkaar afgesproken? Hanteren we deze 

afspraken allemaal? De leerlingen geven aan dat ze willen dat er strenger wordt gehandeld als 

leerlingen lastig zijn en dat ze meer rust willen tijdens de les zodat ze beter kunnen werken. Er werd 

ook gezegd dat er leraren zijn die tijdens de les zeggen dat ze er niet zoveel zin meer in hebben. Durf 

elkaar tijdens deze studiedag ook de vraag te stellen of jij als leraar bij de bbl leerlingen op je plek zit? 

Bespreek deze studiedag met elkaar de schoolregels en de stappen die zijn afgesproken in de 

maatregelenmatrix over verwijdering uit de les? Hanteert iedereen deze stappen en zijn deze nog 

zoals het lerarenteam deze wil? Hanteer na deze studiedag deze regels allemaal zodat leerlingen een 

strengere leraar ervaren en er een rustigere lessituatie ontstaat waar de leerling zich beter kan 

concentreren.  
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Studiedag 2: De zes rollen van de leraar en de escalatieladder  

De tweede studiedag staat in het teken van het bespreken van de rollen die je vervult als leraar en het 

toepassen van eigen je eigen escalatieladder. De zes rollen van de leraar is een beschrijving van alle 

rollen die een leraar uitvoert tijdens een les. Het Aeres VMBO Almere heeft afgesproken hier aandacht 

aan te schenken. De rollen worden weer even aangehaald en doorgesproken en daarna wordt er 

aandacht gegeven aan de escalatieladder. De leraren bereiden allemaal een casus voor en gaan 

intervisie houden met elkaar over het toepassen van de escalatieladder.  

Studiedag 3: EDI-model als lessenstructuur en actieve werkvormen 

Deze studiedag staat in het teken van het opfrissen van de lessenstructuur en de wens van de 

leerlingen en ook van de mentoren om in alle lessen actievere werkvormen te gaan gebruiken. Eerst 

wordt er deze dag aandacht geschonken aan de lessenstructuur, het Aeres VMBO Almere heeft met 

elkaar afgesproken hier het EDI-model (Expliciete Directe Instructie) voor te gebruiken. Ga met elkaar 

in het ochtenddeel lessen ontwerpen en gebruik hiervoor het EDI-model. In de middag wordt aandacht 

gegeven aan actieve werkvormen. Maak hiervoor gebruik van elkaar expertise en werk als leraar jouw 

vijf effectiefste en meest actieve werkvormen uit op de computer. Maak een gezamenlijk document 

waar je als collega werkvormen kunt opzoeken als je de les voorbereid. Breng deze middag allemaal 

een werkvorm in de praktijk met de collega’s. Voeg een passende, actieve werkvorm toe aan het 

lesontwerp van de ochtend. Maak daarna afspraken met elkaar om elkaars lessen te bezoeken 

volgens het DOT (Digitaal observatie tool) van Aeres VMBO Almere (Aeres VMBO Almere, 

persoonlijke communicatie, september 2021). Of gebruik de app of de beoordelingsmogelijkheid die 

“De zes rollen van de leraar methode” biedt. Stel tweetallen samen en maak een planning voor de 

lesbezoeken. Verdeel deze drie studiedagen over het schooljaar heen en plan de lesbezoeken tussen 

de studiedagen. Zo kan inzichtelijk worden hoe de lessen verbeteren. Een nadeel van deze interventie 

zou kunnen zijn dat de leraren zich niet bewust zijn van deze onvrede van de leerlingen. Hiervoor zou 

dus eerst het resultaat van het onderzoek gepresenteerd moeten worden zodat de leraren voorbereid 

zijn op de inhoud van de eerste studiedag. Het voordeel van deze studiedagen reeks is dat er echt 

even wordt stilgestaan bij de essentie van het werk dat de leraren elke dag doen en dit waarschijnlijk 

energie geeft aan de leraren en de drive om te verbeteren stimuleert.  

Studievaardigheden aanleren 

Vanuit de mentoren en de zorgcoördinator kwam de suggestie voor de ingreep om de 

studievaardigheden zoals plannen en organiseren, tijdsbesef en leren studeren naar voren. De 

zorgcoördinator gaf aan dat de lesmethode Leren leren bij de andere leerwegen wordt ingezet tijdens 

de mentoruren om studievaardigheden bij de leerlingen aan te leren. Het advies is om de lesmethode 

Leren leren ook te gaan inzetten bij de mentoruren van de bbl- bovenbouw leerlingen. 
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6.2. Aanbeveling 2: Het mentorraat 

 

De tweede aanbeveling wordt gegeven gericht op de kenmerken van de school en de belemmerende 

factor ondersteuningsstructuur. Gerelateerd aan de hiervoor benoemde passende interventies. 

Preventieve gesprekjes met leerlingen Het advies is dat de mentoren preventief gaan in zetten op 

persoonlijke coaching van alle leerlingen. Niet alleen met de leerlingen waar het niet goed mee gaat in 

gesprek, maar ook als het goed gaat met de leerling. Dit kwam uit de theorie en ook uit de interviews 

met de leerlingen, mentoren en de zorgcoördinator naar voren. Er worden door de mentoren POP 

(Persoonlijk Ontwikkelplan) gesprekken gepland, vul dit aan met korte gesprekjes waar even aan de 

leerling wordt gevraagd hoe het met ze gaat. Maak voor iedere onderwijsperiode een 

gespreksplanning met de leerlingen en leer de leerlingen nog beter kennen. Door hierop in te zetten 

verbetert de relatie met de leerlingen en dat vermindert het verzuim. 

Mentor zelf lesgeven aan mentorklas Neem naast de mentoruren ook in het rooster op dat de 

mentor zelf zijn eigen mentorklas lesgeeft. De mentor kan dan in een andere situatie ook zien hoe de 

mentor-leerling zich gedraagt en wat erbij hen speelt en hierop reageren. Dit betekent niet dat de 

mentor de mentoractiviteiten tijdens de les gaat doen en dan het mentoruur laat vervallen, deze 

mentoruren moeten altijd gewoon doorgaan en mogen niet uitvallen. Door het mentoruur prioriteit te 

geven zal een leerling dat ook doen.  

Handboek Mentorraat Schrijf met de ervaren mentoren het handboek “Mentorschap bbl” voor 

zittende en ook nieuwe mentoren. Gebruik hiervoor de volgende inhoudsopgave: Voorwoord, 

samenvatting, inleiding, H1. De bbl leerling en de opleiding, H2. Het mentorschap: rol en taken, 

afspraken mentorschap,  jaarplanning mentorschap, bijlagen: formats en handige documenten, Q&A. 

Door een handboek te hebben met een beschrijving van de taak “mentor” zal er meer teamgevoel en 

meer duidelijkheid zijn naar leerlingen toe en dat zal een positief resultaat opleveren in leerlinggedrag 

en het verzuim verminderen. 

Project “Mijn toekomst” door de mentoren gegeven Het advies is om in het eerste semester van 

het vierde leerjaar veel aandacht te besteden aan het toekomstbeeld van de leerlingen. Ontwikkel 

hiervoor een project dat volledig gericht is op de toekomst van de leerlingen. Laat ze in de eerste 

weken van het project kennismaken met de verschillende vervolgopleidingen die ze kunnen kiezen en 

organiseer meeloopdagen bij de eerste drie opleidingen van hun keuze. Laat de leerlingen drie open 

dagen bezoeken en een kort verslagje schrijven per meeloop-dag en bezoek open dag. De volgende 

opdracht is dat ze elkaar interviewen over hun ervaringen en dat de leerlingen elkaar een advies gaan 

uitbrengen over hun beroepskeuze. Dit kan leerlingen aan het denken zetten. Met de opbrengsten van 

de interviews mogen de leerlingen het middenstuk van het project inrichten. Is er behoefte aan meer 

voorlichting of willen ze op nog meer scholen gaan kijken of juist bij bedrijven meelopen? Het project 

wordt afgesloten met een presentatie in de klas voor hun klasgenoten. Ook maken de leerlingen een 

korte vlog over hun toekomstbeeld die ze kunnen laten zien aan hun ouders. Door dit project uit te 

voeren door de mentoren samen met de bovenbouw bbl-leerlingen en ze kennis te laten maken met 

alle mogelijkheden die zij hebben met het diploma VMBO BBL groen geef je ze een beeld van hun 

toekomst en mogelijkheden. Daarna kan er gericht worden ingeschreven voor de juiste vervolgstudie. 
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Hoofdstuk 7 Discussie 
 

Plan van aanpak  

Bij het schrijven van het plan van aanpak was mijn centrale vraag steeds te breed en duurde het lang 

voordat het plan werd goedgekeurd. Achteraf gezien was de centrale vraag nog steeds te breed. Ook 

met de keuze om geoorloofd en ongeoorloofd verzuim te onderzoeken is het onderzoek ingewikkeld 

geworden. Het was beter geweest als er voor een bepaalde doelgroep leerlingen was gekozen en 

deze doelgroep verder was verkend. De literatuur kon niet echt worden toegespitst op een bepaalde 

doelgroep en bleef nu dus ook “te breed”. Er is nu geprobeerd zo compleet en duidelijk mogelijk 

antwoord te geven. 

Literatuurstudie 

De literatuur over dit onderwerp maakt geen duidelijke splitsing in geoorloofd en ongeoorloofd verzuim 

en voor verzuim in het VMBO is nog niet veel onderzoek gedaan. Verzuim blijkt een hardnekkig 

probleem te zijn en de gedane onderzoeken zijn ook erg breed en algemeen van aard. 

Deelvraag 3  

Deze deelvraag was niet goed gekozen. In de literatuur stond dat als de redenen van het verzuim 

bekend zijn daar makkelijk interventies aan gekoppeld kunnen worden. Dus leek dit een goede 

deelvraag. De interviews zijn ingeleid door de leerlingen te leren kennen en naar de belemmerende 

factoren te vragen en zo toe te werken naar de redenen van verzuim. Met de bedoeling om met deze 

vragen hen aan het denken te zetten en niet rechtstreeks naar de redenen van hun verzuim te vragen. 

De resultaten die daarmee zijn opgehaald zijn inderdaad hun ervaringen met de belemmerende 

factoren en niet specifiek de redenen of oorzaken van hun verzuim. Het advies om deelvraag 3 aan te 

passen is dan ook opgevolgd en er is een aanvraag gedaan bij de toets-commissie om de deelvraag 

aan te passen naar : In welke mate ervaren de bovenbouw bbl-leerlingen van het Aeres VMBO 

Almere de in de literatuur gevonden belemmerende factoren bij verzuim? Hiervoor is toestemming 

gegeven en daarna is de deelvraag in de scriptie aangepast en is de vragenlijst zo goed mogelijk 

geordend. Nu paste de resultaten beter bij de deelvraag en zijn de resultaten uitgewerkt in het 

hoofdstuk 4 Resultaten.  

Onderzoeksmethoden 

Om de betrouwbaarheid en de validiteit de kunnen garanderen is getracht de juiste vragen te stellen 

bij de interviews. Bij een herhaling van dit onderzoek moeten de vragenlijsten voor deelvraag 3,4 en 5 

anders worden opgesteld. De twee verschillende typen verzuim moeten worden uitgevraagd en de 

inleiding over de belemmerende factoren kunnen korter.  

De teamcoördinator heeft de leerlingen uitgekozen voor de semigestructureerde interviews. Elf 

leerlingen met ongeoorloofd verzuim en vier met geoorloofd verzuim. De volgende keer wordt het 

uitkiezen van de leerlingen niet overgelaten aan iemand anders en zal er een logischere keuze 

worden gemaakt.  
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Resultaten  

De resultaten van dit onderzoek zijn breder dan de mentoren. De centrale vraag ging over de 

mentoren omdat dit tijdens de voorbespreking met de opdrachtgever ter sprake kwam maar 

gedurende het onderzoek waren de interventies die werden genoemd en ook werden geopperd door 

de leerlingen breder dan alleen de mentor. De leraren strenger, de keuzevakken uitgebreider etc. Dat 

doet niet alleen de mentor maar de leraar in de klas, het ondersteunend personeel en de directie, dus 

de centrale vraag had minder specifiek op de mentor gericht hoeven zijn. 

Conclusies en aanbevelingen. 

De verwachting was dat de mentoren en de zorgcoördinator met veel meer interventies zouden komen 

dan dat ze daadwerkelijk deden. Zij zijn niet echt op de hoogte van wat er allemaal tot de 

mogelijkheden behoort. De aanbevelingen zijn dan ook naar eigen tevredenheid nog niet diepgaand 

genoeg. Hier komt weer het feit naar voren dat de doelgroep te breed was opgesteld.  

Toch waren de mentoren en de directie van het Aeres VMBO Almere blij met het onderzoek en zijn ze 

met de aanbeveling het mentorraat begonnen dit schooljaar. Daar ben ik wel trots op. 

Vervolgonderzoek 

Een eerste advies voor vervolgonderzoek is om schoolverzuim te onderzoeken onder specifieke 

doelgroepen met een bepaalde problematiek rondom de leerling of een groep leerlingen. De 

onderzoeken die zijn uitgevoerd zijn breed en hierdoor kwam dit onderzoek helaas ook niet tot de 

kern. Een tweede advies voor vervolgonderzoek is de inrichting van het schoolgebouw en het 

schoolplein. Zou een actievere en uitdagende inrichting daadwerkelijk bijdragen aan het verminderen 

van verzuim zoals drie leerlingen en drie mentoren van het Aeres VMBO Almere denken. 

Persoonlijke opmerking 

Er is geprobeerd alle feedback te verwerken en het onderzoek zo goed mogelijk te verbeteren. 

Sommige dingen zijn helaas feiten en konden niet meer worden aangepast. 
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Verklarende woordenlijst 

 

Verzuimcoördinator: Een medewerker die het verzuim van de leerlingen registreert en coördineert. 

Het verzuim registreert in Eduarte en de mentoren informeert over het verzuim van hun leerlingen. De 

verzuimcoördinator verstuurt ook de waarschuwingsbrieven naar de ouders. (Infobulletin, 2021) 

Interventies: tussenkomst (van Dale z.d.)  

Maatregelenmatrix: Een uitleg van de maatregelen die moeten worden genomen door medewerkers 

naar aanleiding van gebeurtenissen op het Aeres VMBO. (Infobulletin, 2021) 

Handelingsgerichte diagnostiek: Handelingsgericht diagnostiek (HGD) geeft antwoord op 

diagnostische vragen, zoals wat gaat goed en wat kan beter? (overzicht), hoe kunnen we deze situatie 

begrijpen? (inzicht), welke aanpak heeft de grootste kans van slagen? (uitzicht) en was de aanpak 

effectief (terugblik)? HGD beschrijft het besluitvormingsproces van aanmelding tot en met advisering 

en evaluatie.(NJI, z.d.) 

Somatische klachten: lichamelijke klachten zonder medische aanwijsbare oorzaak (van Dale z.d.) 

Eduarte: leerlingvolgsyteem (Infobulletin, 2021) 
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Hoofdstuk 1 Aanleiding tot het onderzoek 

 

 

1.1 De opdrachtgever 

 

Het Aeres VMBO in Almere is de opdrachtgever voor deze scriptie. Aeres VMBO Almere is een 
middelbare school en biedt in schooljaar 2021-2022 onderwijs aan 859 leerlingen in de leeftijd van 12-
16 jaar, in de richtingen basisberoepsgerichte leerweg (BBL), kaderberoepsgerichte leerweg (KBL), 
gemengde leerweg (GL), en het Groene lyceum (een leerweg voor leerlingen die meer aan kunnen 
dan de gemengde leerweg en een VMBO GL en een MBO niveau 4 diploma in 6 jaar beiden kunnen 
afronden om door te stromen naar het HBO). Aanvullend op het reguliere onderwijs biedt het Aeres 
VMBO haar leerlingen naast bijvoorbeeld Nederlands en wiskunde ook het profiel Groen aan, 
bestaande uit de vakken dier, plant, voeding en milieu. 

Deze vestiging van Aeres bestaat sinds 2004 en het Aeres VMBO en Aeres MBO Almere zitten 
samen in een gebouw. Bij het VMBO werken dit schooljaar 79 personen voor het onderwijs. Het 
onderwijs ondersteunende personeel werkt verdeeld over het VMBO en het MBO. 
De heer B. Houtsma is directeur over beide scholen. Het VMBO en het MBO hebben verder eigen 
teamleiders, teamcoördinatoren en docenten.  

 

1.1.1 De missie en de visie 

De missie en de visie van de school is gedeeltelijk geschreven voor het VMBO- MBO samen en luidt: 

Missie: Het verzorgen van betekenisvol onderwijs binnen de groene beroepskolom in al zijn diversiteit 
en het aangaan van duurzame contacten met alle betrokkenen. 

Visie: Aeres VMBO leert haar leerlingen hun talenten en omgeving kennen. En ze leert hen actief deel 
te nemen, te participeren en samen kleur te geven aan hun omgeving. 

Hierbij richt Aeres VMBO zich in 2019-2023 op een drietal pijlers:  

• Leven lang ontwikkelen;  

• Onderwijsinnovatie met ICT 

• Transities in het groene domein 
De kernpunten van hun onderwijs en begeleiding zijn: 

• De leerling staat centraal 

• Groei 

• Uitdagend onderwijs 

• Verbinding met de omgeving 

• Samen: de verbindende school 

• Kwaliteit 
 

De school staat bekend als een kleine en veilige school waarbij persoonlijke aandacht en begeleiding 
voor leerlingen centraal staat. De kracht van de school is dat de medewerkers en de leerlingen elkaar 
allemaal kennen. De presentietheorie van Beart wordt gehanteerd door de medewerkers, elkaar echt 
zien en naar elkaar luisteren. De leerlingen komen niet alleen uit de gemeente Almere, maar ook uit 
de omliggende omgeving. (Infobulletin, 2021) 
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1.2  Aanleiding van het probleem 

 
In de periode van augustus 2021, begin schooljaar 2021-2022, tot aan de kerstvakantie 2021 is er 
(on)geoorloofd schoolverzuim onder de leerlingen van de bovenbouw van de basisberoepsgerichte 
leerweg (BBL). In de basisberoepsgerichte leerweg zitten 178 leerlingen en in de bovenbouw, leerjaar 
3 en 4, zitten 77 leerlingen. Onder deze 77 leerlingen zijn er 31 leerlingen met bovenmatig geoorloofd 
verzuim en 13 leerlingen met bovenmatig ongeoorloofd verzuim. Dit betreft leerlingen in de 
leeftijdscategorie van 14 tot 16 jaar. Deze leerlingen verzuimen zonder en met opgaaf van reden en 
missen hierdoor lessen en komen achter te lopen qua voortgang op school. Dit is niet goed voor hun 
sociaal-emotionele ontwikkeling (Berend & Diest, 2014). Ook raken ze uit het zicht bij de mentoren. 
Deze doelgroep gaat richting het behalen van hun diploma, verzuim is nu absoluut niet gewenst. 
De mentoren van deze leerlingen willen graag advies welke interventies zij kunnen inzetten om dit 
(on)geoorloofde verzuim tegen te gaan. Ze willen meer inzicht in de redenen waarom de leerlingen 
(on)geoorloofd verzuimen? Welke factoren spelen hierbij een rol? De mentoren kennen hun leerlingen 
wel, maar spelen er meer problemen bij hen? Ook willen de mentoren weten wat de leerlingen nodig 
hebben om wel naar school te komen? En welke factoren een rol spelen bij schoolverzuim in het 
algemeen? Om te weten welke interventies ingezet kunnen worden is het belangrijk een analyse te 
maken van de situatie en de redenen van het verzuim van leerlingen, later koppel je de keuze voor 
interventies daar aan (Kearney, 2008).  Volgens de leerplichtwet hoort een leerling 100% aanwezig te 
zijn op de door de school aangeboden activiteiten (NJI z.d.). Ook het Aeres VMBO moet hieraan 
voldoen. Als jongeren te vaak afwezig zijn op school presteren zij minder goed op school en hebben 
ze later een grotere kans op werkeloosheid. Ook hebben zij kans op psychische problemen, hun 
sociale -emotionele ontwikkeling komt in gevaar en ze belanden vaker in de criminaliteit (Berends & 
Diest, 2014). De school heeft ook een pedagogische taak, het vormen van de jongeren tot goede 
burgers met normen en waarden. Naar school gaan is belangrijk voor jongeren (Berend & van Diest, 
2014). 
Ongeoorloofd verzuim is het niet naar school komen zonder toestemming. Kinderen zijn leerplichtig 
vanaf hun vijfde leerjaar en horen als leerling 100% aanwezig te zijn bij de door de school 
aangeboden activiteiten.  
Er zijn twee vrijstellingen waarvoor leerlingen van het Aeres VMBO geoorloofd mogen verzuimen en 
deze zijn: 
- vrijstelling inschrijving op een school, het kind heeft een stoornis of is ziek, religieuze activiteiten, het 
kind gaat in het buitenland naar school of de ouders wonen en werken niet op één plek. 
- ziekte, schorsing, een huwelijk of een begrafenis (rijksoverheid z.d.). 
Deze vrijstellingen worden geregeld door de ouders met de directeur of verantwoordelijke van de 
school en met de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de ouders wonen. De grens voor een 
onacceptabel aantal verzuimuren ligt op zestien uur per vier weken (NJI z.d.). Dat wordt gezien als 
teveel en dan wordt een leerling gemeld bij de leerplichtambtenaar. 
Op het Aeres VMBO zijn de mentoren als eerste verantwoordelijk voor de aanpak van verzuim bij 
leerlingen. De mentoren van deze bovenbouw BBL leerlingen geven bij hun teamleider aan dat de 
aanpak die nu gehanteerd wordt niet genoeg effect heeft op het ongeoorloofde verzuim van de 
leerlingen. De interventies die zij nu inzetten zijn afspraken en regels beschreven in “de 
maatregelenmatrix” en “Zo doen wij dat hier”, beiden beleidstukken van het Aeres VMBO, in 
samenspraak opgesteld door de medewerkers van het Aeres VMBO. In de maatregelenmatrix van het 
Aeres VMBO staat beschreven wat er wordt gedaan als leerlingen (geoorloofd en ongeoorloofd) 
verzuimen en in “Zo doen wij dat hier” staan de procedures over het afmelden en wie precies wat doet 
beschreven (Infobulletin, 2021). 

1.2.1 Een samenvatting van “de maatregelenmatrix en “Zo doen wij dat hier”. 
De mentor: De mentor begeleidt de leerlingen in zijn klas en monitort het verzuim van de leerlingen in 
het leerlingvolgsysteem Eduarte en signaleert de eerste problemen en heeft contact met de leerling en 
zijn ouders. Aan het begin van het schooljaar heeft iedere mentor met zijn leerlingen en zijn of haar 
ouders een driehoekgesprek om elkaar te leren kennen en het schooljaar op een duidelijke manier op 
te starten (Infobulletin, 2021). 
De leraar: De leraar noteert de aanwezigheid van de leerlingen tijdens de les in Eduarte en de 
verzuimcoördinator kan dan direct naar de leerling of naar huis bellen om te vragen waar de leerling is 
als hij of zij niet door de ouders is afgemeld voor die les (Infobulletin, 2021). 
De verzuimcoördinator: De verzuimcoördinator werkt vanuit het Time Out Lokaal (TOK- lokaal). Het 
TOK-lokaal is een ruimte waar de verzuimcoördinator aanwezig is en zijn werk uitvoert en de leerling 
zich moet melden. Voor 8:00 uur in de ochtend melden de ouders hun kind af bij de 
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verzuimcoördinator. Deze noteert dit in Eduarte. De verzuimcoördinator controleert de aanwezigheid 
van de leerlingen in de lessen en belt direct naar de leerling en of naar huis waar de leerling is als dat 
niet bekend is. Als een leerling te laat komt moet hij zich melden bij de verzuimcoördinator, deze 
noteert dit in het leerlingvolgsysteem Eduarte en de leerling haalt een te laat -briefje op, gaat naar de 
les en moet zich dan de volgende dag om 8:00 uur melden bij de verzuimcoördinator. De leerling moet 
dan huiswerk maken in het TOK-lokaal totdat de lessen beginnen. Bij drie keer te laat komen wordt 
hierover een brief naar de ouders gestuurd door de mentor. Bij zes keer te laat komen moet de 
leerling zich drie keer om 8:00 uur melden. De mentor spreekt de dagen af met de leerling en de 
ouders. Bij tien keer te laat komen door de leerling volgt er een gesprek op school met ouders, mentor 
en de teamcoördinator over eerder gemaakte afspraken en wordt er een afsprakenbrief opgesteld. De 
leerling moet zich een week elke dag melden om 8:00 uur. Bij twaalf keer te laat komen volgt er 
opnieuw een gesprek maar nu met de teamleider. Opnieuw wordt er een brief met de afspraken 
opgesteld en naar de ouders gestuurd en alle informatie wordt in Eduarte genoteerd voor 
dossieropbouw. Als de leerling uit de les wordt gestuurd moet hij zich ook melden bij de 
verzuimcoördinator en een uitstuurbrief invullen. Ook dit wordt genoteerd in het leerlingvolgsysteem 
Eduarte. Zo worden de uren bijgehouden en inzichtelijk gemaakt voor de mentor. Bij een gemiste les 
door ongeoorloofd verzuim of doordat de leerling uit de les is gestuurd moet de leerling de gemiste 
lestijd dubbel inhalen bij de mentor of bij deze leraar. Bij eruit sturen blijft de leerling in het TOK-lokaal 
tot vijf minuten voor het einde van het lesuur en gaat dan met de uitstuurbrief naar de leraar toe en 
maakt afspraken met de leraar over het inhalen van de lestijd en lesstof. Hiervoor wordt de 
uitstuurbrief gebruikt. De mentor wordt hiervan op de hoogte gesteld of is bij dit gesprek aanwezig. 
Wordt een leerling drie keer uit de les gestuurd dan worden de ouders geïnformeerd en moet een 
leerling een reflectie opdracht maken. Als een leerling zes keer uit de les wordt gestuurd moet de 
leerlingen vier uur nakomen en moet hij of zij een presentatie voorbereiden en die aan de ouders en 
mentor presenteren. Als een leerling tien keer uit de les wordt gestuurd dan geeft de leerling de 
presentatie ook aan het hele docententeam waarbij feedback wordt gegeven hoe de leerling zich 
voortaan in de les gedraagt en moet omgaan met de afspraken (Infobulletin, 2021). 
De zorgcoördinator: Bij 9-15 uur ongeoorloofd verzuim per acht weken komt de leerling, als de 
zorgcoördinator het nodig vindt, preventief bij haar en de leerplichtambtenaar op gesprek tijdens het 
leerplicht-spreekuur. Als een leerling 16 uur of meer per 4 weken ongeoorloofd verzuimt dan is dat 
een te hoog verzuimpercentage volgens de leerplichtwet (NJI z.d.) en wordt de leerling direct gemeld 
bij de leerplichtambtenaar en moet hij of zij officieel bij deze op gesprek komen. Vervolgacties worden 
dan bepaalt door de leerplichtambtenaar. De zorgcoördinator (zoco) ondersteunt de mentoren bij het 
begeleiden van de leerlingen. De zoco heeft zich gespecialiseerd op het gebied van signalering, 
onderzoek en begeleiding van jongeren met leer- en/ of gedragsproblemen. Met de teamcoördinator 
en de mentor van de betreffende klas samen stelt zij een groepsoverzicht op en evalueert deze 
minimaal 1x keer per jaar. Daarnaast ondersteunt zij bij het schrijven van een 
ontwikkelingsperspectiefplan (o.p.p.) voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. In 
sommige situaties, waaronder verzuim bij een leerling van 9-15 uur per acht weken, voert zij ook 
gesprekken met leerlingen of voert in overleg met ouders op verzoek van het intern zorgoverleg (IZO) 
of zorgadvies team (ZAT) handelingsgerichte diagnostiek uit om de specifieke onderwijsbehoefte in 
kaart te kunnen brengen. Zij brengt daarna een advies uit en stelt als het nodig is samen met ouders 
of verzorgers de stappen op naar externe hulpverlening (Infobulletin, 2021). De school verwacht van 
de mentoren dat zij de leerlingen stimuleren om naar school te komen. De mentoren zijn zich hier van 
bewust en hebben recent nog een interventie ingezet, het ontvangen van de leerlingen bij de ingang 
van de school aan het begin van de dag, om zo zichtbaar te zijn voor de leerlingen en te werken aan 
de relatie. De leerlingen konden dit waarderen. Toch zouden de mentoren van de BBL bovenbouw 
nog meer interventies aangereikt willen krijgen om in te kunnen zetten om het ongeoorloofde verzuim 
tegen te kunnen gaan bij deze BBL bovenbouw leerlingen. De mentoren geven aan mee te willen 
denken over interventies.  
De gewenste situatie is dat de mentoren weten welke interventies zij in kunnen zetten en de leerlingen 
minder ongeoorloofd verzuimen.  

1.3      Doel van het onderzoek 

 
Het doel van het onderzoek is inzicht bieden in welke interventies ingezet zouden kunnen worden om 
het (on)geoorloofd verzuim tegen te gaan bij leerlingen in de BBL bovenbouw van het Aeres VMBO. 
De opbrengst wordt een onderzoeksverslag met conclusies en aanbevelingen voor de mentoren over 
wat zij kunnen doen om schoolverzuim tegen te gaan. 
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Hoofdstuk 2 Centrale vraag en deelvragen 

 

2.1      Centrale vraag 

 

Welke interventies kunnen de mentoren van het Aeres VMBO inzetten om het (on)geoorloofde 
schoolverzuim onder de BBL bovenbouw leerlingen tegen te gaan? 

 

2.2      Deelvragen 

 

1. Welke belemmerende en bevorderende factoren spelen, volgens de literatuur, een belangrijke 
rol bij  schoolverzuim onder leerlingen op het VMBO onderwijs? 
 

2. Welke interventies zijn vanuit de literatuur passend gebleken ter verlaging van (on)geoorloofd 
schoolverzuim in het VMBO onderwijs? 
 

3. Wat zijn de redenen dat de leerlingen van het Aeres VMBO BBL bovenbouw (on)geoorloofd 
verzuimen? 
 

4. Welke interventies vinden de mentoren passend om in te zetten voor de BBL bovenbouw 
leerlingen om het (on)geoorloofd verzuim tegen te gaan? 
 

5. Welke interventies vindt de zorgcoördinator van het Aeres VMBO passend om in te zetten 
voor de BBL bovenbouw leerlingen om het (on)geoorloofd verzuim tegen te gaan?  
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Hoofdstuk 3 Literatuurstudie 

 

In dit hoofdstuk wordt de literatuur beschreven die antwoord geeft op twee deelvragen van het 

onderzoek.  

3.1 Literatuur ter beantwoording van deelvraag 1: Welke belemmerende en bevorderende 

factoren spelen, volgens de literatuur, een belangrijke rol bij ongeoorloofd schoolverzuim onder 
leerlingen op het VMBO onderwijs? 

Berends & Diest (2014) hebben de belemmerende en bevorderende factoren van schoolverzuim en 
hun specifieke kenmerken onderzocht en zij zeggen dat er vier belangrijke factoren zijn die hier een 
belangrijke rol in spelen: kenmerken van de jeugdige, kenmerken van de thuissituatie, kenmerken van 
de omgeving en kenmerken van de school. 

3.1.1 Kenmerken van de jeugdige. 
Schoolverzuim komt vaker voor bij leerlingen die psychische problemen of lichamelijke klachten 
hebben, een laag zelfbeeld hebben, middelen gebruiken, gepest worden, niet goed kunnen 
meekomen in de les of vrienden hebben die veel verzuimen van school (Kearney, 2008). De volgende 
kenmerken van de jeugdige spelen ook een rol bij verzuim: sekse, leeftijd, schoolprestaties, 
persoonlijkheidskenmerken en gedragsproblemen. In een onderzoek van NIPO (2002) is onderzocht 
of jongens of meisjes meer verzuimen en tijdens dat telmoment onder 50.000 VMBO leerlingen 
verzuimden meer meisjes dan jongens maar was er geen significant verschil tussen hen betreffende 
de redenen van verzuim. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat hoe ouder de leerling wordt hoe vaker ze 
spijbelen. Het verzuimpercentage in het eerste jaar ligt veel lager dan het verzuim in het laatste 
leerjaar. Sekse maakt hier niet uit.  
De schoolprestaties zijn voor een leerling heel belangrijk. Bijvoorbeeld lage cijfers, blijven zitten of 
leerproblemen zijn voor leerlingen redenen om te verzuimen. Ze geloven steeds minder in hun eigen 
kunnen en gaan die teleurstelling uit de weg door niet meer naar school te gaan. 
Persoonlijkheidskenmerken zoals motivatie en inzet, vertrouwen in een goede schoolloopbaan, een 
beeld hebben van hun toekomst en sociale vaardigheden (De Graaf & Tieleman, 2016) zijn belangrijk 
om te kunnen functioneren op een school. Kearney (2008) zegt dat persoonlijke kenmerken zoals 
impulsiviteit, angst gerelateerde problemen, weinig zelfvertrouwen, gebrekkige zelfcontrole, 
gebrekkige sociale vaardigheden en hyperactiviteit ook een grote rol spelen bij verzuim.  

3.1.2 Kenmerken van de thuissituatie en de omgeving: 
- Gezinskenmerken: Uit onderzoek komt naar voren dat kinderen uit gezinnen met een lagere 
sociaaleconomische status ongeveer 50 procent meer kans hebben om te verzuimen dan kinderen uit 
gezinnen met een hogere sociaaleconomische status (Alexander, Entwisle, & Kabbani, 2001). Ook de 
ondersteuning van de ouders is belangrijk bij het tegen gaan van ongeoorloofd verzuim. Leerlingen 
die van hun ouders geen ondersteuning en aanmoediging krijgen hebben meer kans op verzuim dan 
jongeren die dit wel krijgen (Kearney, 2008). Als de leerling een afstandelijke relatie of juist een 
benauwende relatie met de ouders heeft dat ook invloed op de kans dat een leerling gaat verzuimen 
op school (Kearney, 2008).  
- Leeftijdsgenoten: Voor leerlingen is het belangrijk om op school vrienden te hebben. Leerlingen die 
vrienden hebben die ook naar school gaan en hun best doen gaan zelf ook naar school en doen hun 
best. Leerlingen met vrienden die spijbelen gaan vaak zelf ook spijbelen zegt Kearney (2008).  

3.1.3 Kenmerken van de school: 
De kenmerken van de school bestaan uit verschillende factoren:  
- Het pedagogisch klimaat dat er heerst op de school. Afspraken voor de omgang met elkaar en een 
fijne sfeer zijn cruciaal voor het fijn voelen op een school door een leerling. Een gezond pedagogisch 
klimaat draagt bij aan het welzijn van leerlingen. Wat een school precies kan doen om het 
pedagogisch klimaat te versterken hebben Ryan & Deci (2012) beschreven in hun werk: Self 
determination theory. Hierin staat beschreven dat de leerling naar school komt voor drie specifieke 
punten. De relatie met andere mensen, gezien worden door de docenten en een band opbouwen met 
mede leerlingen. Ook komt een leerling naar school voor autonomie. Ze willen zichzelf kunnen zijn en 
zelf beslissingen kunnen nemen. Een school moet ook werken aan de zelfstandigheid van leerlingen, 
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de leerlingen krijgen daar zelfvertrouwen van. Het derde punt wat in deze theorie beschreven staat is 
competentie. Leerlingen willen leren en ervaren dat ze ergens goed in zijn. Ze hebben 
succeservaringen nodig, daarnaast ook uitdaging, dit geeft beiden zelfvertrouwen en motivatie. Beiden 
zorgen ervoor dat de leerling gemotiveerd raakt en op die manier krijgen ze vertrouwen in de 
toekomst. Een school kan dit doen om hoge prestaties te verwachten en frequent de prestaties van de 
leerlingen te evalueren. 
- De ondersteuningsstructuur op de school is belangrijk en deze valt samen met de verzuimregistratie 
zegt Kearney (2008). Deze punten zouden te maken hebben met de helft van het verzuim van de 
leerlingen. 
Duidelijke afspraken en regelgeving over de verzuimregeling en de registratie van het verzuim zijn 
belangrijke elementen bij het tegengaan van schoolverzuim. Een consequent verzuimbeleid voeren en 
ook de afspraken naleven als medewerker van de school spelen hierbij een belangrijke rol. 
- Sterk onderwijs en onderwijskundig leiderschap is belangrijk voor de effectieve school zegt Kearney 
(2008) .  

Het aanleren van de basisvaardigheden en het onderwijs aanpassen naar de behoeften en niveau van 
de leerlingen. Als de docenten hun leerlingen waarderen draagt dit bij aan de motivatie en het 
zelfvertrouwen van de leerlingen zegt Kearney (2008). Dit gaat verzuim tegen en stimuleert een 
leerling om naar school te gaan. 

Meng (2018) heeft ook de factoren die een rol spelen bij verzuim onder middelbare scholieren en mbo 
studenten onderzocht en hij zegt dat er vier risicofactoren zijn: kenmerken van de leerling, kenmerken 
van de omgeving, kenmerken van de school en kenmerken van het schoolstelsel. Hij splitst de school 
en het schoolstelsel en stuurt ook aan op een duidelijke verzuimregistratie en heldere regels en 
afspraken hierover. In vergelijking met het onderzoek van Berends en Diest zegt hij grotendeels 
hetzelfde. Ook hij geeft aan dat psychische problemen een veel voorkomende reden is van verzuim en 
dat het ondersteunen door de ouders belangrijk is voor het zelfvertrouwen van de leerlingen en hun 
aanwezigheid op school. 

3.2 Literatuur ter beantwoording van deelvraag 2: Welke interventies zijn vanuit de literatuur 

passend gebleken ter verlaging van ongeoorloofd schoolverzuim in het VMBO onderwijs? 

3.2.1 Soorten verzuim 

Verzuim wordt ingedeeld in twee categorieën: geoorloofd en ongeoorloofd verzuim. Geoorloofd is 
toegestaan verzuim en ongeoorloofd verzuim is niet toegestaan verzuim (NJI, z.d.). 
Het ongeoorloofd verzuim bestaat uit vier soorten verzuim: weigeren om naar school te gaan, 
spijbelen, onthouden van de schoolgang en uitsluiten van de schoolgang. Achter deze verschillende 
soorten problematisch verzuim ligt andere problematiek zegt Heyne (2019). Als dit verzuim wordt 
aangepakt is het verstandig om daar eerst naar te kijken. Gebruik hiervoor de vier belemmerde en 
bevorderende factoren die rondom verzuim een rol spelen die Berends & Diest (2014) hebben 
onderzocht: kenmerken van de jeugdige, kenmerken van de thuissituatie, kenmerken van de 
omgeving en kenmerken van de school. Leerlingen die weigeren naar school te gaan kunnen last 
hebben van angst en depressie. Ook kunnen zij somatische klachten ervaren, zijn ze negatief 
ingesteld en zitten ze in de puberteit ( Jones & Suveg, 2015). Problemen in de gezinssituatie komen 
voor en hebben leerlingen problematische relaties met de leraren op school. Leerlingen die spijbelen 
hebben vaak slechte schoolprestaties, geen vrienden op school en onbekende leerproblemen. In de 
gezinssituatie heersen bijvoorbeeld financiële problemen en is er een lage ouderbetrokkenheid. Het 
type verzuim “onthouden van schoolgang” heeft te maken met de ouders die de schoolgang van hun 
zoon of dochter belemmeren omdat ze het onderwijs op school niet goed vinden of zelf psychische 
problemen hebben en het kind daarom thuis houden. Het uitsluiten van de schoolgang: dan geeft de 
school aan geen onderwijs te kunnen bieden aan de leerling, niet in staat te zijn de leerling te kunnen 
begeleiden bij zijn of haar onderwijs- en hulpvraag. Of de leerling is geschorst.  
Bij het aanpakken van ongeoorloofd verzuim is het belangrijk om te kijken naar de leerling en de 
specifieke kenmerken van verzuim rondom deze leerling en daar interventies op in te zetten. Dit kan 
gaan om individuele leerlingen en om groepen.  
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3.2.2 Response to Intervention (Rtl-model) 

Een duidelijk overzicht in de verdeling van de typen verzuim en interventies die ingezet kunnen 
worden zijn weer gegeven in het Rtl- model van Kearney en Graczyk (2014). Hier zijn drie niveaus 
ontworpen.  
Laag 1: Bij Laag 1 zijn de interventies preventief en toegespitst op het er voor zorgen dat leerlingen 
graag naar school komen. Het creëren van veiligheid en een prettig schoolklimaat, zorgen voor 
hygiëne en gezondheid, psychische gezondheid van de leerlingen en in te zetten op de samenwerking 
met de ouders. 
Laag 2: Bij laag 2 is er al licht verzuim onder de leerlingen en gaan de interventies wat dieper. Zoals 
psychosociale gedrag-interventies en of het betrekken van andere professionals zoals een 
jeugdhulpverlener of jeugdarts. 
Laag 3: In Laag drie gaat het om leerlingen die langdurig verzuimen met ernstige problemen. 
Dan kan er ingezet worden op een nog intensievere samenwerking met de ouders om de problemen 
echt aan te pakken. Hulp in schakelen van externe professionals en wellicht zelfs onderwijs te bieden 
in kleinere groepen met intensieve begeleiding binnen of buiten de school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Rtl- model. Overgenomen uit Schoolverzuim aanpakken, een wetenschappelijke 
onderbouwing, NJI (z.d) 
 

3.3.3 Interventies die ingezet kunnen worden bij leerlingen die zich bevinden in de situatie per laag: 

 

Laag 1 

Interventies Uitleg interventie Effectiviteit 

Pedagogisch 
klimaat op de 
school 
verbeteren 

Stimuleren van de goede onderlinge relatie, een 
stimulerende leeromgeving en werken aan de 
autonomie van de leerling. (Ryan&Deci, 2012) 

Leerlingen voelen zich meer 
gezien, voelen zich uitgedaagd en 
voelen eigenaarschap voor hun 
schoolprestaties (Ryan&Deci, 
2012) 

Veiligheid 
bieden 

Pestbeleid verbeteren (Kearney en Graczyk, 2014). Leerlingen worden minder gepest 
of persten minder en voelen zich 
veiliger op school. 
(Kearney en Graczyk, 2014). 

Belangrijke 
momenten 
monitoren 

Start schooljaar, overgangsmomenten zijn belangrijk 
voor leerlingen, begeleid ze daarbij. 

Minder uitval door duidelijkheid 
voor de leerling. 

Lichamelijke 
gezondheid 

Inzetten op gezond eten en drinken en hygiëne binnen 
de school. (Kearney en Graczyk, 2014). 

Gezonde leerlingen. 
(Kearney en Graczyk, 2014). 

Psychische 
gezondheid 

Signaleren van psychische problemen en inzetten op 
trainingen in sociale vaardigheden (Kearney en 
Graczyk, 2014). 

Sociaal vaardige leerlingen die zich 
mentaal sterk voelen. 
(Kearney en Graczyk, 2014). 
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Laag 2   

Interventies Uitleg interventie Effectiviteit 

Samenwerking 
ouders 

Samenwerking ouders intensiveren, afspraken 
maken huiswerkbegeleiding en bemoediging 
leerling. 

Een leerling die zich meer 
gestimuleerd voelt om naar school 
te gaan. 

M@zl: M@zl staat voor ‘medische advisering 
ziekgemelde leerling’, en wordt uitgevoerd in 
een samenwerking tussen scholen, GGZ-
instellingen en gemeente. Er wordt door de 
school gesignaleerd dat het met een leerling 
niet goed gaat en ziek is gemeld. Deze leerling 
wordt dan uitgenodigd voor een gesprek met 
de ouders erbij om te kijken hoe de school de 
leerling kan ondersteunen bij het leren en om 
te kijken hoe ziek de leerling is. En of er 
misschien andere redenen zijn voor de 
ziekmelding? Mocht het nodig zijn dan vraagt 
de school bij de jeugdarts een M@zl consult 
aan voor de leerling mét ouders. De leerling 
wordt dan door de jeugdarts onderzocht en de 
jeugdarts schrijft daarna een advies voor 
school, bestaande uit een re-integratievoorstel 
en eventuele aanpassingen om rekening te 
houden met de emotionele en fysieke 
belastbaarheid van de leerling.  

M@ZL blijkt effectief. Het verzuim 
neemt 1,1 dag per leerling per 
schooljaar volgens onderzoek van 
Dam & Prinsen (2013). Met 
regelmaat controleren van 
leerlingen met een 
ziekteverzuimomvang, gevolgd 
door consequente verwijzing naar 
de jeugdarts maakt dat het 
ziekteverzuim significant daalt. 

Psychosociale en 
gedragsinterventies 

Bijvoorbeeld een jeugdige met angst voor 
sociale situaties: inzetten op therapie die de 
leerling helpt bij het sluiten van 
vriendschappen en zo de eenzaamheid 
verlagen. (Heyne, 2019). 

Minder verzuim bij deze leerling 
(Heyne, 2019). 

Maatjestraject: Een maatjesprogramma waarbij een 
leeftijdsgenoot een maatje is voor de leerling 
en hem of haar ondersteunt in het leven op en 
met school.(NJI, z.d.) 

Een leerling komt graag naar 
school als hij of zij zich betrokken 
voelt bij de school en zich niet 
alleen voelt. 

Inzet hulpverlening Inzet jeugdarts, jeugdhulpverlening Leerling beter inzicht en beter 
geholpen met problematiek. 

 

Laag 3 

Interventies 
 

Uitleg interventie Effectiviteit 

Speciale klas Een klas met minder leerlingen, meer aandacht 
per leerling 

Beter zicht op leerling, meer 
aandacht voor de leerling. 

Link (Heyne, 
2019). 

Een individuele aanpak gericht op ander gedrag 
en ander onderwijs  

De leerling voelt zich gezien en 
leert hoe zich te gedragen op 
school. 

Inzet 
hulpverlening 
intensiveren 

Inzet jeugdarts, jeugdhulpverlening Leerling beter inzicht en beter 
geholpen met problematiek. 

Samenwerking 
ouders nog meer 
intensiveren 

Samenwerking ouders verder intensiveren, 
afspraken maken huiswerkbegeleiding en 
bemoediging leerling. 

Een leerling die zich meer 
gestimuleerd voelt om naar school 
te gaan. 
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Cabus, S. & De Witte, K. (2011) hebben ook een onderzoek gedaan naar interventies die ingezet 
kunnen worden tegen verzuim op het VMBO en zij delen het op in twee niveaus: op schoolniveau en 
leerlingniveau. Zij beschrijven dat een school een duidelijk verzuimbeleid moet voeren en de 
afgesproken regels moeten toepassen. Korte lijnen tussen de docenten en de mentoren en de 
collega’s uit de tweede lijn zoals de zorg coördinator. Als interventie adviseren zij een duidelijk 
pestbeleid waarmee je inzet op de veiligheid en ze adviseren intensieve individuele coaching voor 
leerlingen die veel verzuimen. Dit is onderzocht door van der Steeg (2015) met twee parttime coaches 
die een groep leerlingen met veel verzuim een tijd intensief begeleidde, huisbezoeken deden en 
maatwerktrajecten opzette voor deze leerlingen en hierdoor daalde het verzuim. 
Op schoolniveau adviseren zij voor inzet en prestatie de lat hoog te leggen voor de leerlingen en ze 
eigenaarschap te geven tijdens de les. Bijvoorbeeld in de manier van toetsing. Een voorwaarde is wel 
dat de leerling de opleiding interessant vindt en dat het bijdraagt aan de wensen van de leerling. Ga 
hier anders met de leerling over in gesprek is hun advies.  
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Hoofdstuk 4 Onderzoeksmethoden 

 

In dit hoofdstuk wordt per deelvraag de onderzoeksmethode beschreven. 

1. Welke belemmerende en bevorderende factoren spelen, volgens de literatuur, een belangrijke rol 
bij schoolverzuim onder leerlingen op het VMBO onderwijs? 

Deze deelvraag zal beantwoord worden middels een kwalitatief literatuuronderzoek (Verhoeven, 
2018). De informatie komt uit boeken van de bibliotheek en kwalitatief goede onderzoeksrapporten en 
artikelen gevonden via google scholar. De zoektermen die worden gebruikt zijn “factoren verzuim 
leerlingen op het VMBO, verzuim in het voortgezet onderwijs, wat is verzuim, wat is ongeoorloofd 
verzuim en waarom verzuimen VMBO leerlingen? Een literatuuronderzoek maakt het mogelijk om veel 
informatie over dit onderwerp te verzamelen en omdat hier al veel onderzoek naar gedaan is, is er 
veel literatuur over dit onderwerp te vinden. 
 

2. Welke interventies zijn vanuit de literatuur passend gebleken ter verlaging van (on)geoorloofd 
schoolverzuim in het VMBO onderwijs? 

Deze deelvraag zal beantwoord worden middels een kwalitatief literatuuronderzoek (Verhoeven, 2018) 
De informatie komt uit boeken van de bibliotheek en kwalitatief goede onderzoeksrapporten en 
artikelen via google scholar. De zoektermen die worden gebruikt zijn “interventies verzuim leerlingen 
op het VMBO, interventies inzetbaar tegen verzuim in het voortgezet onderwijs, interventies verzuim 
VMBO, wat doen tegen verzuim en wat doen tegen ongeoorloofd verzuim? Een literatuuronderzoek 
maakt het mogelijk om veel informatie over dit onderwerp te verzamelen en omdat hier al veel 
onderzoek naar gedaan is, is er veel literatuur over dit onderwerp te vinden. 

 

3. Wat zijn de redenen dat de leerlingen van het Aeres VMBO BBL bovenbouw (on)geoorloofd 
verzuimen? 

Deze deelvraag wordt beantwoord door semigestructureerde interviews te houden met vijftien 
leerlingen met (on)geoorloofd verzuim uit de BBL bovenbouw. Deze leerlingen worden bevraagd over 
hun situatie betreffende de belemmerende en bevorderende factoren van verzuim en de redenen 
waarom ze niet naar school komen? Wat speelt er bij deze leerlingen? Wat is hun achtergrond? Wat 
hebben zij nodig om wel naar school te gaan? Waar denken zij dan aan? Door ze persoonlijk te 
spreken wordt daar inzicht in verkregen. Hun gedrag en houding kan tijdens een interview ook gezien 
en gevoeld worden en binnen korte tijd wordt er veel persoonlijke informatie verkregen (Verhoeven, 
2018). Daarom wordt er bij deze deelvraag niet voor een enquête gekozen maar voor een persoonlijk 
interview. De interviews worden per leerling afgenomen zodat ze in een veilige setting de kans krijgen 
te vertellen wat er bij hen speelt. Doordat de interviews individueel worden afgenomen voelt een 
leerling zich veiliger om over zijn of haar privé situatie te vertellen. Er wordt gekozen voor 
semigestructureerde interviews zodat er eventueel kan worden afgeweken van de vragen mocht een 
leerling uitwijken over zijn of haar situatie en redenen van verzuim. De interviews worden afgenomen 
in een spreekruimte op school. Vooraf aan het interview wordt er per mail goedkeuring gevraagd aan 
de ouders hiervoor want deze leerlingen zijn minderjarig. De interviews worden opgenomen en 
naderhand worden de antwoorden getranscribeerd en gecodeerd. Door deze interviews af te nemen 
kan achterhaalt worden waarom deze leerlingen ongeoorloofd verzuimen en kunnen hier conclusies 
uit getrokken worden. Het meetinstrument dat ontwikkelt wordt ter beantwoording van deze deelvraag 
zal gedeeltelijk geoperationaliseerd worden vanuit het literatuuronderzoek. 

 

4. Welke interventies vinden de mentoren passend om in te zetten voor de BBL bovenbouw leerlingen 
om het (on)geoorloofd verzuim tegen te gaan? 

Deze deelvraag wordt beantwoord door half-gestructureerde interviews af te nemen (Verhoeven, 
2018) onder vier mentoren van de BBL opleiding. Er wordt gevraagd wat ze al hebben gedaan om het 
verzuim tegen te gaan bij deze leerlingen? Wat heeft gewerkt en wat niet? Er wordt ook gevraagd 
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naar wat ze goed vinden gaan op het Aeres VMBO betreffende de aanpak op verzuim en wat niet, 
zoals het inzetten van de maatregelenmatrix en het document “Zo doen wij dat hier”. Wat zijn hun 
ervaringen? Zij hebben veel contact met de leerlingen en hebben zeker suggesties om beter in 
verbinding te komen met hun leerlingen zodat ze meer naar school gaan komen. Er worden 
interventies voorgesteld en gevraagd of zij deze passend vinden voor hun leerlingen met ongeoorloofd 
verzuim? Ook wordt er gevraagd naar hun kennis en suggesties voor interventies. Er wordt gekozen 
voor semigestructureerde interviews zodat er eventueel kan worden afgeweken van de vragen 
mochten de mentoren uitwijken over een situatie. Hun gedrag en houding kan worden geobserveerd 
tijdens een interview en binnen korte tijd wordt er veel informatie verkregen (Verhoeven, 2018)  
Daarom wordt er bij deze deelvraag niet voor een enquête gekozen maar voor interviews. De 
interviews worden individueel afgenomen in een spreekruimte op school. Vooraf aan het interview 
worden de mentoren uitgenodigd per e-mail. De interviews worden opgenomen en naderhand worden 
de antwoorden getranscribeerd en gecodeerd. Door deze interviews wordt achterhaalt welke 
interventies de mentoren passend vinden om in te zetten en welke suggesties zij verder hebben om 
het verzuim tegen te gaan. Het meetinstrument dat wordt ontwikkelt ter beantwoording van deze 
deelvraag zal gedeeltelijk geoperationaliseerd worden vanuit het literatuuronderzoek. 

 

5. Welke interventies vindt de zorgcoördinator van het Aeres VMBO passend om in te zetten voor de 
BBL bovenbouw leerlingen om het (on)geoorloofd verzuim tegen te gaan??  

Deze deelvraag wordt beantwoord door een half-gestructureerde interview af te nemen (Verhoeven, 
2018) bij de zorgcoördinator van het Aeres VMBO. Er wordt gevraagd wat er al is gedaan om het 
verzuim te verlagen onder deze leerlingen? Wat heeft gewerkt en wat niet? Ook wordt gevraagd wat 
zij goed vindt gaan op het Aeres VMBO betreffende de aanpak op verzuim en wat niet, zoals het 
inzetten van de maatregelenmatrix en het document “Zo doen wij dat hier”. Wat is haar ervaring? Zij 
heeft veel contact met de leerlingen die verzuimen en zij heeft zeker suggesties voor interventies om 
het verzuim tegen te gaan. Ook worden haar interventies voorgesteld en gevraagd of zij deze passend 
vindt om in te zetten bij de leerlingen van de BBL bovenbouw met ongeoorloofd verzuim. Het interview 
wordt afgenomen in een spreekruimte op school. Vooraf aan het interview wordt de zorg coördinator 
uitgenodigd per e-mail. Het interview wordt opgenomen en naderhand worden de antwoorden 
getranscribeerd en gecodeerd. Door dit interview af te nemen wordt achterhaalt wat haar ervaringen 
zijn met deze leerlingen en welke interventies zij passend zou vinden om in te zetten om het 
ongeoorloofd verzuim tegen te gaan bij de leerlingen van de BBL bovenbouw. Het meetinstrument dat 
wordt ontwikkelt ter beantwoording van deze deelvraag zal gedeeltelijk geoperationaliseerd worden 
vanuit het literatuuronderzoek. 
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Hoofdstuk 5 Planning 

 

 

In dit hoofdstuk beschrijf ik op maandniveau de planning van het onderzoek. Op het moment dat dit 
plan van aanpak is goedgekeurd gaat deze planning in. Per week kan ik 15 uur aan mijn scriptie 
werken. 

 

 

Maand Wat ga ik doen 

Maart 2022  Literatuuronderzoek deelvraag 1 en 2. 
Afspraken maken met vijftien leerlingen van de BBL bovenbouw met 
bovenmatig (on)geoorloofd verzuim voor de interviews voor 
deelvraag 3.  
Via e-mail goedkeuring vragen aan de ouders voor het interviewen 
van hun kinderen. 
Interview leerlingen schrijven, plannen, afnemen, coderen en 
transcriberen ter beantwoording van deelvraag 3.  
Contact scriptiebegeleider. 

April 2022  Interview mentoren schrijven ter beantwoording van deelvraag 4 en 
per e-mail hiervoor afspraken maken met de mentoren. Deze 
interviews afnemen, coderen en transcriberen. 
Overleg met opdrachtgever over voortgang onderzoek.  
Contact scriptiebegeleider. 

Mei 2022 Interview zorgcoördinator schrijven ter beantwoording van deelvraag 
5 en per e-mail hiervoor een afspraak maken. Dit interview afnemen, 
coderen en transcriberen.  
Overleg met opdrachtgever over voortgang onderzoek.  
Contact scriptiebegeleider. 

Juni 2022 Scriptie schrijven en afronden daarna inleveren bij scriptiebegeleider 
voor eindcontrole.  
Inleveren bij opdrachtgever en daarna feedback verwerken. 
Scriptie inleveren bij examencommissie. 

Juli/ augustus 2022 Eindpresentatie geven NTI en afstuderen 
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B. Vragenlijst Interviews leerlingen 

 

1. Wat vind je leuk op school? 

2. In welke vakken ben je goed en in welke vakken niet? 

3. Hoe vind je dat de leraren lesgeven? 

4. Wat vind je moeilijk tijdens een les? 

5. Op welke manier krijg jij het liefste les? 

6. Hoeveel vrienden heb jij op school? 

7. Gaan je vrienden graag naar school? 

8. Word je wel eens gepest op school? 

9. Heb je wel eens last van lichamelijke of psychische klachten? 

10. Mag ik vragen waar je dan last van hebt? 

11. Weet je al wat je wil worden later? 

12. Hoe zie jij je toekomst voor je?? 

13. Uit hoeveel personen bestaat jouw gezin? 

14. Wat doen je ouders voor werk? 

15. Helpen jouw ouders jou met huiswerk en hoe doen ze dat? 

16. Worden jouw ouders veel door school betrokken bij jouw opleiding? 

17. Wanneer melden jouw ouders je af voor school? 

18. Hoe laat ga je naar bed? 

19. Wat is jouw schermtijd per dag? 

20. Wat doe je graag naast school en met wie? Wat zijn jouw hobby’s? 

21. Hoe is het contact met jouw mentor?  

22. Weet jouw mentor hoe het met je gaat en wat je aan het doen bent? 

23. Wat is er door de mentor gedaan aan jouw afwezigheid? 

24. Wat vind je van het TOK-lokaal en de inzet van uitstuurbrieven en te laat-briefjes?  

25. Wat vind je van de inzet van de leerplichtambtenaar? 

26. Wordt jouw aanwezigheid op school correct geregistreerd? 

27. Mag ik aan jou vragen wat de redenen zijn van jouw verzuim van school? 

28. Vind je het leuk dat je in de ochtend gedag wordt gezegd door de team coördinator? 

29. Zou meer belonen jou helpen? 

30. Wat heb jij nodig om meer naar school te komen? 

31. Wat kan de school doen om te zorgen dat jij je niet meer afmeld? 

32. De wondervraag: stel jij komt morgen op school en alles is anders: Wat is er dan veranderd? 

Dankjewel voor het interview, heb jij nog aanvullingen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

C. Operationalisatieschema Deelvraag 3 

 

Deelvraag 3: In welke mate ervaren de bbl-bovenbouw leerlingen van het Aeres VMBO Almere de in 

de literatuur gevonden belemmerende factoren bij verzuim? 

 

Vooraf aan het interview vertel ik onderstaande punten. 

Bedanken voor deelname Fijn dat je mee wilt doen aan dit onderzoek en daarvoor tijd wilt maken. 
 

Uitleg doel Ik doe dit voor mijn afstuderen voor de opleiding HBO Pedagogiek. De 
school ontvangt van mij een adviesrapport met conclusies/ 
aanbevelingen voor het inzetten van interventies tegen het 
(on)geoorloofde verzuim onder de leerlingen van de bovenbouw van de 
BBL opleiding. 

Tijdsduur interview 20 minuten 

Vertrouwelijkheid  Anoniem: De resultaten van het interview worden anoniem verwerkt. Ik 
vermeld alleen dat dit interview een leerling betreft. 

Toestemming audio-opname: Ik wil het interview graag opnemen zodat ik later nog eens kan luisteren 
naar wat je hebt gezegd en voor het verwerken van de resultaten.  

Vernietiging opname: Na het afronden van mijn scriptie vernietig ik de opname. 

 

Start interview en opname 
Voorstellen en bedanken Ik ben Jozien en wil je bedanken dat ik je mag interviewen. 

Toestemming op band Ik heb begrepen dat ik dit gesprek mag opnemen. Klopt dit? 

Onderwerpen In dit interview wil ik vragen stellen over de volgende onderwerpen: 
- wie jij bent 
- of je het leuk vindt op school 
- wat volgens jou de redenen zijn van jouw verzuim 
- per factor jouw situatie 
- wat jij vindt van de aanpak tegen verzuim van het Aeres VMBO 
- wat jij nodig hebt om minder te verzuimen 
- jouw suggesties voor interventies tegen verzuim 

Afronding introductie Geef aan als een vraag niet helemaal duidelijk is dan kan ik hem verder 
toelichten. 
Er kunnen geen foute antwoorden worden gegeven. 

 

Kernvragen 

Abstracte begrippen Dimensie 
(onderdeel 
hoofdbegrip 

Indicatoren 
(onderdeel van de 
dimensies) 

Items 
 (Daadwerkelijke vraag) 

Bron 

Belemmerende en 
bevorderende factoren 

Kenmerken 
van de 
jeugdige 

Motivatie Wat vind je leuk op 
school? 

 

Berends & Diest 
(2014) 
 
 
 
 

Belemmerende en 
bevorderende factoren 

Kenmerken 
van de 
jeugdige 

Leerprestaties In welke vakken ben je 
goed en in welke vakken 
niet? 
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Belemmerende en 
bevorderende factoren 

Kenmerken 
van de school 

Onderwijskwaliteit Vind je dat de leraren 
goed lesgeven? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belemmerende en 
bevorderende factoren 

Kenmerken 
van de 
jeugdige 

Leerproblemen Wat vind je moeilijk 
tijdens een les? 

Belemmerende en 
bevorderende factoren 

Kenmerken 
van de school 

Onderwijskwaliteit Op welke manier krijg jij 
het liefste les? 

Belemmerende en 
bevorderende factoren 

Kenmerken 
van de 
jeugdige 

Sociale omgang 
 

Hoeveel vrienden heb jij 
op school? 

Belemmerende en 
bevorderende factoren 

Kenmerken 
van de 
jeugdige 

Sociale omgang Gaan je vrienden graag 
naar school? 

Belemmerende en 
bevorderende factoren  

Kenmerken 
van de 
jeugdige 

Sociale omgang 
 

Word je wel eens 
gepest op school? 

Belemmerende en 
bevorderende factoren 

Kenmerken 
van de 
jeugdige 

Lichamelijke of 
psychische 
problemen? 

Heb je wel eens last van 
lichamelijke of 
psychische klachten? 

Belemmerende en 
bevorderende factoren 

Kenmerken 
van de 
jeugdige 

Lichamelijke of 
psychische 
problemen? 

Mag ik vragen waar je 
dan last van hebt? 

Belemmerende en 
bevorderende factoren 

Kenmerken 
van de 
jeugdige 

Toekomstbeeld Weet je al wat je wil 
worden later? 

Belemmerende en 
bevorderende factoren 

Kenmerken 
van de 
jeugdige 

Toekomstbeeld Hoe zie jij je toekomst 
voor je? 

 

Belemmerende en 
bevorderende factoren 

Kenmerken 
van de 
thuissituatie 

Gezins- 
samenstelling 

Uit hoeveel personen 
bestaat jouw gezin? 
 

Belemmerende en 
bevorderende factoren 

Kenmerken 
van de 
thuissituatie 

Sociaal 
economische 
status 

Wat doen je ouders 
voor werk? 

    

Belemmerende en 
bevorderende factoren 

Kenmerken 
van de 
thuissituatie 

Ondersteuning 
ouders 

Helpen jouw ouders jou 
met huiswerk en hoe 
doen ze dat? 

 

Belemmerende en 
bevorderende factoren 

Kenmerken 
van de 
thuissituatie 

Ondersteuning 
ouders 

Wanneer melden jouw 
ouders je af voor 
school? 
 

Belemmerende en 
bevorderende factoren 

Kenmerken 
van de 
omgeving 

Ondersteuning 
omgeving 

Wat doe je graag naast 
school en met wie? Wat 
zijn je hobby’s? 

Belemmerende en 
bevorderende factoren 

Kenmerken 
van de school 

Schoolstelsel Hoe is het contact met 
jouw mentor? 

Eigen vraag 

Belemmerende en 
bevorderende factoren 

Kenmerken 
van de school 

Schoolstelsel Weet jouw mentor hoe 
het met je gaat en wat 
je aan het doen bent? 
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Verzuim Ongeoorloofd 
verzuim 

Schoolstelsel Wat is er door de 
mentor gedaan aan 
jouw afwezigheid? 

Belemmerende en 
bevorderende factoren 

Kenmerken 
van de school 

Verzuimbeleid Wat vind je van het 
TOK-lokaal en de inzet 
van uitstuurbrieven en 
te laat-briefjes?  

Verzuim Interventies 
verzuim 
16 uur per vier 
weken 

Verzuimbeleid Wat vind je van de inzet 
van de 
leerplichtambtenaar? 

Rijksoverheid. z.d. 

Belemmerende en 
bevorderende factoren 

Kenmerken 
van de school 

Verzuimbeleid Wordt jouw 
aanwezigheid op school 
correct geregistreerd? 

Eigen vraag 
 

Verzuim Ongeoorloofd 
verzuim 

Ongeoorloofde 
verzuim van deze 
leerling 

Mag ik aan jou vragen 
wat de redenen zijn van 
jouw verzuim van 
school? 

Belemmerende en 
bevorderende factoren 

Ongeoorloofd 
verzuim 

Behoefte leerling Zou meer belonen jou 
helpen? 

Verzuim Ongeoorloofd 
verzuim 

Behoefte leerling Wat heb jij nodig om 
meer naar school te 
komen? 

Verzuim In te zetten 
interventies 
per gebied 

Suggesties 
interventies door 
leerling 

Wat kan de school doen 
om te zorgen dat jij je 
niet meer afmeld? 

Berends & Diest 
(2014) 

Verzuim In te zetten 
interventies 
per gebied 

Suggesties 
interventies door 
leerling 

De wondervraag: stel jij 
komt morgen op school 
en alles is anders: Wat is 
er dan veranderd? 

Eigen vraag 

 

Afronden interview Dankjewel voor het interview, heb jij nog 
aanvullingen?  

Audio opname Scriptie behaald dan vernietig ik de opname 
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D. Coderingsschema leerlingen 
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E. Vragenlijst Interviews mentoren 

 

 
1. Wat zijn jouw werkzaamheden als mentor? 

2. Waarvoor komen de leerlingen van de BBL bovenbouw naar school? 

3. Heb je een goede relatie met de leerlingen en waar blijkt dat uit? 

4. Op welke manier geven de leraren deze leerlingen les? 

5. Op welke manier krijgen deze leerlingen graag les? 

6. Waar hebben deze leerlingen volgens jou moeite mee op school? 

7. Hebben deze leerlingen last van lichamelijke en of psychische klachten? Zo ja wat voor 

klachten?  

8. Hebben de leerlingen vertrouwen in de toekomst? Waar blijkt dat uit? 

9. Op welke manier zetten de ouders van deze leerlingen zich in voor hun kinderen, stimuleren 

ze hen voor school? 

10. Hebben jullie regelmatig contact met deze ouders? Is dat genoeg volgens jou? 

11. Wordt het onderwijs voldoende afgestemd op de individuele leerling? 

12. Op welke manier begeleiden de mentoren de leerlingen? Zijn daar afspraken over? 

13. Heb je goed contact met de zorg coördinator en op welke manier? 

14. Wat vind jij van het TOK-lokaal en de inzet van uitstuurbrieven en te laat-briefjes? Werkt deze 

aanpak voldoende? 

15. Welke maatregelen tegen verzuim neemt het Aeres VMBO nog meer? 

16. Mag ik aan jou vragen wat volgens jou de redenen van het verzuim zijn van de leerlingen van 

de BBL bovenbouw? 

17. Welke interventies zijn volgens jou passend om door te mentoren in te laten zetten om het 

verzuim tegen te gaan bij deze leerlingen? 

18. Wat vind je van de inzet van de leerplichtambtenaar? 

19. Wat heb jij als mentor gedaan om het (on)geoorloofde verzuim bij deze leerlingen tegen te 

gaan? 

20. Wat hebben deze leerlingen volgens jou nodig om meer naar school te komen? 

21. Wat zou jij willen veranderen op deze school? 
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F. Operationalisatieschema Deelvraag 4 

 

Introductie vooraf aan het gesprek 

Bedanken voor deelname Fijn dat jullie mee willen doen aan dit onderzoek en daarvoor tijd willen 
maken. 

Uitleg doel Ik doe dit onderzoek voor mijn afstuderen voor de opleiding HBO 
Pedagogiek. De school ontvangt van mij een adviesrapport met conclusies 
en aanbevelingen voor het inzetten van interventies door de mentoren 
tegen het (on)geoorloofde verzuim onder de leerlingen van de bovenbouw 
van de BBL opleiding. 

Tijdsduur  45 minuten 

Vertrouwelijkheid  Anoniem: De resultaten van het interview worden anoniem verwerkt. Ik 
vermeld alleen dat het de mentoren BBL Bovenbouw betreft. 

Toestemming audio-
opname: 

Ik wil het gesprek graag opnemen zodat ik later nog eens kan luisteren naar 
wat er is gezegd en voor het verwerken van de resultaten.  

Vernietiging opname: Na het afronden van mijn scriptie vernietig ik de opname. 

 

Start interview en opname 
Voorstellen en bedanken Ik ben Jozien en wil je bedanken dat ik met jullie in gesprek mag. 

Toestemming op band Ik heb begrepen dat ik dit gesprek mag opnemen. Klopt dit? 

Onderwerpen In dit interview wil ik vragen stellen en de volgende onderwerpen: 
- wat volgens jou de redenen zijn van het ongeoorloofde verzuim deze 
leerlingen 
- wat jullie vinden van de aanpak tegen verzuim van het Aeres VMBO 
- wat jullie nodig hebben om de leerlingen beter te kunnen begeleiden 
- jullie suggesties voor interventies tegen verzuim 

Afronding introductie Geef aan als een vraag niet helemaal duidelijk is dan kan ik hem verder 
toelichten. 
Er kunnen geen foute antwoorden worden gegeven. 

Achtergrondvragen 

 Wat zijn jouw werkzaamheden als mentor? 
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Kernvragen 

Abstracte 
begrippen 

Dimensie 
(onderdeel 
hoofdbegrip 

Indicatoren 
(onderdeel van de 
dimensies) 

Items 
 (Daadwerkelijke 
vraag) 

Bron 

Belemmerende 
en 
bevorderende 
factoren 

Kenmerken van 
de jeugdige 

Motivatie Waarvoor komen de 
leerlingen van de 
BBL bovenbouw naar 
school? 
 

Berends & Diest 
(2014) 

Belemmerende 
en 
bevorderende 
factoren 

Kenmerken van 
de jeugdige 

Relatie Heb je een goede 
relatie met de 
leerlingen en waar 
blijkt dat uit? 
 

Belemmerende 
en 
bevorderende 
factoren 

Kenmerken van 
de school 

Onderwijskwaliteit Op welke manier 
geven de leraren 
deze leerlingen les? 
 

Belemmerende 
en 
bevorderende 
factoren 

Kenmerken van 
de jeugdige 

Onderwijskwaliteit Op welke manier 
krijgen deze 
leerlingen graag les? 
 

Belemmerende 
en 
bevorderende 
factoren 

Kenmerken van 
de jeugdige 

Leerprestaties Waar hebben deze 
leerlingen volgens 
jou moeite mee op 
school? 
 

Belemmerende 
en 
bevorderende 
factoren 

Kenmerken van 
de jeugdige 

Lichamelijke of 
psychische 
problemen? 

Hebben deze 
leerlingen last van 
lichamelijke of 
psychische klachten? 
Zo ja welke? 

Belemmerende 
en 
bevorderende 
factoren 

Kenmerken van 
de jeugdige 

Toekomstbeeld Hebben de 
leerlingen 
vertrouwen in de 
toekomst? Waar 
blijkt dat uit? 
 

Belemmerende 
en 
bevorderende 
factoren 

Kenmerken van 
de thuissituatie 

Sociaal 
economische 
status 

Op welke manier 
zetten de ouders van 
deze leerlingen zich 
in voor hun 
kinderen, stimuleren 
ze hen voor school? 

Belemmerende 
en 
bevorderende 
factoren 

Kenmerken van 
de thuissituatie 

Ondersteuning 
ouders 

Hebben jullie 
regelmatig contact 
met deze ouders? Is 
dat genoeg volgens 
jou? 

Belemmerende 
en 

Kenmerken van 
de school 

Onderwijskwaliteit Wordt het onderwijs 
voldoende 



75 
 

bevorderende 
factoren 

afgestemd op de 
individuele leerling? 
 

Belemmerende 
en 
bevorderende 
factoren 

Kenmerken van 
de school 

Schoolstelsel Op welke manier 
begeleiden de 
mentoren de 
leerlingen? Zijn daar 
afspraken over? 
 

Belemmerende 
en 
bevorderende 
factoren 

Kenmerken van 
de school 

Schoolstelsel Heb je goed contact 
met de zorg 
coördinator en op 
welke manier? 
 

Belemmerende 
en 
bevorderende 
factoren 

Verzuimbeleid  Wat vinden jullie van 
het TOK-lokaal en de 
inzet van 
uitstuurbrieven en te 
laat-briefjes?  

Belemmerende 
en 
bevorderende 
factoren 

Verzuimbeleid  Welke maatregelen 
tegen verzuim neemt 
het Aeres VMBO nog 
meer? 
 

 

Verzuim Ongeoorloofd 
verzuim 

Ongeoorloofde  
verzuim van deze 
leerling 

Mag ik aan jou 
vragen wat volgens 
jou de redenen van 
het verzuim zijn van 
de leerlingen van de 
BBL bovenbouw? 
 

Eigen vraag 

Verzuim In te zetten 
interventies per 
factor 

Suggesties 
interventies door 
leerling 

Welke interventies 
zijn volgens jou 
passend om door te 
mentoren in te laten 
zetten om het 
verzuim tegen te 
gaan bij deze 
leerlingen? 
 

Eigen vraag 
geoperationaliseerd 
met gebruik van 
literatuurstudie 

Verzuim Interventies 
verzuim 9-15 
uur verzuim of 
16 uur per vier 
weken 

Gesprek of gemeld 
bij leerplicht-
ambtenaar 

Wat vinden jullie van 
de inzet van de 
leerplichtambtenaar
? 

Rijksoverheid z.d. 

Verzuim (On)geoorloofd 
verzuim 

Ondernomen acties 
door mentor 

Wat heb jij als 
mentor gedaan om 
het (on)geoorloofde 
verzuim bij jouw 
mentorleerlingen 
tegen te gaan? 

Eigen vraag 
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Verzuim (On)geoorloofd 
verzuim 

Behoefte leerling Wat hebben jouw 
leerlingen nodig om 
meer naar school te 
komen? 

Eigen vraag 

Verzuim (On)geoorloofd 
verzuim 

Behoefte mentor Wat zou jij willen 
veranderen op deze 
school? 
 

Eigen vraag 

 

Afronden interview Dankjewel voor het interview, heb jij nog 
aanvullingen?  

Audio opname Scriptie behaald dan vernietig ik de opname 
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G. Coderingsschema mentoren 
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H. Vragenlijst Interview zorgcoördinator 

 

1. Wat zijn jouw werkzaamheden als zorg coördinator? 

2. Waarvoor komen de leerlingen van de BBL bovenbouw naar school? 

3. Op welke manier geven de leraren deze leerlingen les? 

4. Op welke manier krijgen deze leerlingen graag les? 

5. Kunnen de leerlingen goed meekomen in de les? 

6. Waar hebben deze leerlingen volgens jou moeite mee op school? 

7. Hebben deze leerlingen last van lichamelijke en of psychische klachten? Zo ja, welke? 

8. Hebben de leerlingen vertrouwen in de toekomst? Waar blijkt dat uit? 

9. Zetten de ouders van deze leerlingen zich in voor hun kinderen, stimuleren ze hen voor 

school? Waar blijkt dat uit? 

10. Heb je regelmatig contact met deze ouders? Naar jouw idee voldoende? 

11. Wordt het onderwijs voldoende afgestemd op de individuele leerling? 

12. Op welke manier begeleiden de mentoren de leerlingen? Zijn daar afspraken over? 

13. Houden de mentoren jou als zorg coördinator goed genoeg op de hoogte hoe het met de 

leerling gaat en wat ze aan het doen zijn? 

14. Op welke manier stuur jij de mentoren aan? 

15. Wat vind jij van het TOK-lokaal en de inzet van uitstuurbrieven en te laat-briefjes? Werkt deze 

aanpak voldoende? 

16. Welke maatregelen tegen verzuim neemt het Aeres VMBO nog meer? 

17. Mag ik aan jou vragen wat de redenen van het verzuim zijn van de leerlingen van de BBL 

bovenbouw? 

18. Is er op het Aeres VMBO een vertrouwenspersoon waar de leerlingen naar toe kunnen? 

19. Is er op school een pestbeleid? 

20. Wordt er ingezet op persoonlijke coaching voor de leerlingen? 

21. Op welke manier werken jullie aan het pedagogisch klimaat? En de drie onderdelen: relatie, 

competentie en autonomie. 

22. Op welke manier werken jullie aan de veiligheid op school? 

23. Welke interventies zijn volgens jou passend om door te mentoren in te laten zetten om het 

verzuim tegen te gaan bij deze leerlingen? 

24. Wat vind je van de inzet van de leerplichtambtenaar? 

25. Wat heb jij als zorg coördinator gedaan om het ongeoorloofde verzuim bij deze leerlingen 

tegen te gaan? 

26. Wat hebben deze leerlingen volgens jou nodig om meer naar school te komen? 

27. Wat zou jij willen veranderen op deze school?  
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I. Operationalisatieschema Deelvraag 5 

 

 

Introductie vooraf aan het gesprek 

Bedanken voor deelname Fijn dat je mee wil doen aan dit onderzoek en daarvoor tijd wil maken. 

Uitleg doel Ik doe dit onderzoek voor mijn afstuderen voor de opleiding HBO 
Pedagogiek. De school ontvangt van mij een adviesrapport met 
conclusies en aanbevelingen voor het inzetten van interventies door de 
mentoren tegen het ongeoorloofde verzuim onder de leerlingen van de 
bovenbouw van de BBL opleiding. 

Tijdsduur focusgroep 45 minuten 

Vertrouwelijkheid  Anoniem: De resultaten van het interview worden anoniem verwerkt. Ik 
vermeld alleen dat het interview de zorg coördinator betreft. 

Toestemming audio-opname: Ik wil het gesprek graag opnemen zodat ik later nog eens kan luisteren 
naar wat er is gezegd en voor het verwerken van de resultaten.  

Vernietiging opname: Na het afronden van mijn scriptie vernietig ik de opname. 

 

Start interview en opname  

Voorstellen en bedanken Ik ben Jozien en wil je bedanken dat ik met je in gesprek mag. 

Toestemming op band Ik heb begrepen dat ik dit gesprek mag opnemen. Klopt dit? 

Onderwerpen In dit interview wil ik vragen stellen en de volgende onderwerpen: 
- wat volgens jou de redenen zijn van het ongeoorloofde verzuim deze 
leerlingen 
- wat je vindt van de aanpak van het Aeres VMBO tegen verzuim  
- jouw suggesties voor interventies tegen verzuim 

Afronding introductie Geef aan als een vraag niet helemaal duidelijk is dan kan ik hem verder 
toelichten. 
Er kunnen geen foute antwoorden worden gegeven. 

Achtergrondvragen 

 Wat zijn jouw werkzaamheden als zorgcoördinator 

 

 

Kernvragen 

Abstracte begrippen Dimensie 
(onderdeel 
hoofdbegrip 

Indicatoren 
(onderdeel van de 
dimensies) 

Items 
 (Daadwerkelijke vraag) 

Bron 

Belemmerende en 
bevorderende factoren 

Kenmerken 
van de 
jeugdige 

Motivatie Waarvoor komen de 
leerlingen van de BBL 
bovenbouw naar 
school? 

Berends & Diest 
(2014) 

  Onderwijskwaliteit Op welke manier geven 
de leraren deze 
leerlingen les? 
 

  Onderwijskwaliteit Op welke manier krijgen 
deze leerlingen graag 
les? 
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Belemmerende en 
bevorderende factoren 

Kenmerken 
van de 
jeugdige 

Leerproblemen Kunnen de leerlingen 
goed meekomen in de 
les? 

Belemmerende en 
bevorderende factoren 

Kenmerken 
van de 
jeugdige 

Leerprestaties Waar hebben deze 
leerlingen volgens jou 
moeite mee op school? 
 

Belemmerende en 
bevorderende factoren 

Kenmerken 
van de 
jeugdige 

Lichamelijke of 
psychische 
problemen? 

Hebben deze leerlingen 
last van lichamelijke of 
psychische klachten? ZO 
ja, welke? 

Belemmerende en 
bevorderende factoren 

Kenmerken 
van de 
jeugdige 

Toekomstbeeld Hebben de leerlingen 
vertrouwen in de 
toekomst? Waar blijkt 
dat uit? 
 

Belemmerende en 
bevorderende factoren 

Kenmerken 
van de 
thuissituatie 

Sociaal 
economische 
status 

Zetten de ouders van 
deze leerlingen zich in 
voor hun kinderen, 
stimuleren ze hen voor 
school? Waar blijkt dat 
uit? 

Belemmerende en 
bevorderende factoren 

Kenmerken 
van de 
thuissituatie 

Ondersteuning 
ouders 

Hebben jullie regelmatig 
contact met deze 
ouders? Naar jouw idee 
voldoende? 
 

Belemmerende en 
bevorderende factoren 

Kenmerken 
van de school 

Onderwijskwaliteit Wordt het onderwijs 
voldoende afgestemd 
op de individuele 
leerling? 
 

Belemmerende en 
bevorderende factoren 

Kenmerken 
van de school 

Schoolstelsel Op welke manier 
begeleiden de 
mentoren de 
leerlingen? Zijn daar 
afspraken over? 
 

Belemmerende en 
bevorderende factoren 

Verzuimbeleid Schoolstelsel Houden de mentoren 
jou als zorg coördinator 
goed genoeg op de 
hoogte hoe het met de 
leerling gaat en wat ze 
aan het doen zijn? 
 

 

Belemmerende en 
bevorderende factoren 

Verzuimbeleid Schoolstelsel Op welke manier stuur 
jij de mentoren aan? 

 

Belemmerende en 
bevorderende factoren 

Verzuimbeleid Schoolstelsel Wat vind jij van het 
TOK-lokaal en de inzet 

Eigen vraag 
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van uitstuurbrieven en 
te laat-briefjes?  

Belemmerende en 
bevorderende factoren 

Verzuimbeleid Schoolstelsel Welke maatregelen 
tegen verzuim neemt 
het Aeres VMBO nog 
meer? 
 

 

Verzuim Ongeoorloofd 
verzuim 

Ongeoorloofde  
verzuim van deze 
leerling 

Mag ik aan jou vragen 
wat de redenen van het 
verzuim zijn van jouw 
leerlingen? 

Eigen vraag 

Belemmerende en 
bevorderende factoren 

Kenmerken 
van de school 

Schoolstelsel Is er op het Aeres VMBO 
een 
vertrouwenspersoon 
waar de leerlingen naar 
toe kunnen? 
 

 

Belemmerende en 
bevorderende factoren 

Kenmerken 
van de school 

Schoolstelsel Is er op school een 
pestbeleid? 
 

 

Belemmerende en 
bevorderende factoren 

Kenmerken 
van de school 

Schoolstelsel Wordt er ingezet op 
persoonlijke coaching 
voor de leerlingen? 
 

 

Belemmerende en 
bevorderende factoren 

Kenmerken 
van de school 

Schoolstelsel Op welke manier 
werken jullie aan het 
pedagogisch klimaat? 
En de drie onderdelen: 
relatie, competentie en 
autonomie. 
 

 

Belemmerende en 
bevorderende factoren 

Kenmerken 
van de school 

Schoolstelsel Op welke manier 
werken jullie aan de 
veiligheid op school? 
 

 

Belemmerende en 
bevorderende factoren 

Verzuimbeleid Schoolstelsel Welke interventies zijn 
volgens jou passend om 
door te mentoren in te 
laten zetten om het 
verzuim tegen te gaan 
bij deze leerlingen? 
 

 

Verzuim Interventies 
verzuim 9-15 
uur verzuim of 
16 uur per vier 
weken 

Gesprek of gemeld 
bij leerplicht 
ambtenaar 

Wat vindt je van de 
inzet van de 
leerplichtambtenaar? 

Rijksoverheid z.d. 

Verzuim Ongeoorloofd 
verzuim 

Ondernomen acties 
door mentor 

Wat heb jij als zorg 
coördinator gedaan om 
het ongeoorloofde 
verzuim bij deze 

Eigen vraag 
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leerlingen tegen te 
gaan? 

Verzuim Ongeoorloofd 
verzuim 

Behoefte leerling Wat hebben deze 
leerlingen volgens jou 
nodig om meer naar 
school te komen? 

Eigen vraag 

Belemmerende en 
bevorderende factoren 

Kenmerken 
van de school 

Schoolstelsel Wat zou jij willen 
veranderen op deze 
school? 

 

 

Afronden interview Dankjewel voor het interview, heb jij nog aanvullingen?  

Audio opname Scriptie behaald dan vernietig ik de opname 
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J. Coderingsschema zorgcoördinator  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


