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Wie ben ik?

• Jozien Teeuwissen

• 39 jaar

• Zorgcoördinator & docent Burgerschap 

MBO College Centrum/ ROC van Amsterdam



De opdrachtgever

• Aeres VMBO Almere

• Leerwegen bbl, kl, gl en het Groene Lyceum

• Natuurlijke leefomgeving/ profiel groen

• Christelijke levensovertuiging



Onderwerp

Een praktijkonderzoek naar interventies die mentoren in kunnen zetten om het 

geoorloofde en ongeoorloofde verzuim onder de bovenbouw-leerlingen van de 

basisberoepsgerichte leerweg van Aeres VMBO Almere te verminderen



Aanleiding van het probleem

• Schooljaar 21-22       

• September tot aan kerstvakantie   

• 178 leerlingen bbl, 77 leerlingen in de bovenbouw

• 44 leerlingen met bovenmatig verzuim (16 uur per vier weken)

• 31 leerlingen met geoorloofd verzuim

• 13 leerlingen met ongeoorloofd verzuim



Doel van het onderzoek

• Inzicht bieden aan mentoren welke interventies passend zijn 

voor deze doelgroep leerlingen om het geoorloofde en 

ongeoorloofde verzuim te verminderen

• De opbrengst is een onderzoeksverslag met aanbevelingen 

voor de mentoren over wat zij kunnen doen, eventueel samen 

met anderen



Onderzoeksvragen en methoden

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?



Deelvragen literatuuronderzoek

• Welke belemmerende en bevorderende factoren spelen, 

volgens de literatuur, een belangrijke rol bij geoorloofd en 

ongeoorloofd verzuim onder leerlingen in het VMBO?

• Welke interventies zijn vanuit de literatuur passend gebleken 

om het geoorloofde en ongeoorloofde verzuim te verminderen 

in het VMBO?



Deelvragen praktijkonderzoek
• Semigestructureerde interviews 15 leerlingen

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

in de literatuur gevonden belemmerende factoren bij verzuim?

• Semigestructureerde interviews met vier mentoren

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?

• Semigestructureerd interview met zorgcoördinator

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? 



Resultaten



Literatuuronderzoek 

Belemmerende en bevorderende factoren verzuim

• Kenmerken jeugdige

• Kenmerken thuissituatie en omgeving

• Kenmerken School en schoolstelsel

• 50% verzuim ligt aan de school

Onderwijskwaliteit, ondersteuning, verzuimregistratie



Interventies vanuit de literatuur

Laag 3 Problematisch verzuim

Laag 2 Licht verzuim

Laag 1 Preventief

Response to
intervention model



Praktijkonderzoek leerlingen (conclusie)
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



Praktijkonderzoek mentoren (conclusie)

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



Praktijkonderzoek zorgcoördinator (conclusie)

• Passende didactiek gericht op de doelgroep

• Preventieve gesprekjes met leerlingen

• Handboek mentorraat

• Studievaardigheden aanleren

• Lessenstructuur opnieuw onder de aandacht brengen 



Aanbeveling 1  Studiedagenreeks:

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.



Aanbeveling 2 Het mentorraat

• Preventieve gesprekjes met leerlingen 

• Mentor zelf lesgeven aan mentorklas 

• Handboek Mentorraat 

• Project “Mijn toekomst” door de mentoren gegeven 



Status verzuim Aeres VMBO Almere

• Studiedagenreeks ingezet o.l.v. mentoren

• Preventieve gesprekjes door mentor

• Handboek mentorraat 

• Onderzoek groen en actief schoolplein



Discussie

• Plan van aanpak

• Literatuurstudie

• Deelvraag 3

• Onderzoeksmethoden

• Resultaten

• Conclusies en 

aanbevelingen

• Vervolgonderzoek 



Vragen?


