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Een keertje een les op school overslaan is geen ramp. Maar het is wel 

zorgelijk als een leerling meerdere uren per maand niet naar school 

gaat. Dit kan leiden tot schooluitval. De gevolgen van schooluitval 

kunnen ernstig zijn. Weinig tot geen zelfvertrouwen, geen diploma, 

geen aansluiting op de arbeidsmarkt, psychische klachten of drugs

gebruik. Ook de kans op delictgedrag kan toenemen. 

Op tijd in actie komen en een spijbelaar helpen kan schooluitval, met 

alle gevolgen van dien, voorkomen. Hiervoor introduceren Jeugd

bescherming Gelderland, de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming 

&  Jeugdreclassering en het Leger des Heils de Aanpak Schoolverzuim 

Forza. Binnen deze organisaties voeren jeugdbeschermers met expertise 

in  jeugdreclassering deze preventieve aanpak uit. Belangrijkste doel is te 

zorgen dat de jongere zo snel mogelijk weer naar school gaat of een  

andere zinvolle dagbesteding heeft. 

Waarom? 
In de meeste gevallen van schoolverzuim gaat het om jongeren die op 

meerdere gebieden problemen hebben. Wij willen deze jongeren helpen. 

Door vroegtijdig en in een relatief korte tijd intensief te investeren in de 

jongere, het gezin en de leefomgeving van de jongere kan de negatieve 

spiraal van verzuim doorbroken worden. Dit kan mogelijk langdurige (dure) 

en gedwongen hulp voorkomen. 
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Aanmelding 
Als een jongere 16 uur of meer per maand afwezig is op school, moet de  

school dit melden bij het digitaal verzuimloket (DUO). DUO meldt de spijbelende 

leerling vervolgens bij de leerplichtambtenaar in de woonplaats van de leerling.  

In een 1e gesprek bekijken de leerplichtambtenaar, de jeugdbeschermer en de 

ouders en jongere samen of de jongere in aanmerking komt voor de Aanpak 

Schoolverzuim Forza. . De jeugdbeschermer werkt nauw samen met de leer

plichtambtenaar en houdt hem op de hoogte over het verloop van het traject. 

Hoe werkt het? 
Het streven is om de jongere zo snel mogelijk weer naar school te laten gaan. 

Er is dus geen tijd te verspillen. De jeugdbeschermer maakt samen met de 

jongere en zijn ouders een werkplan. Wat is nodig om hem weer structureel 

naar school te laten gaan? Ook voert hij gesprekken met andere betrokkenen 

en organiseert hij een schoolberaad. Dit betekent voor de jeugdbeschermer 

dat hij zo vaak als nodig is persoonlijk contact heeft met de jongere, de 

ouders en de school.
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Voor wie? 
Deze begeleidingsvorm is voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar die minimaal 

16 uur per maand verzuimen en bij wie het aanspreken daarop bij de jongere 

en zijn ouders onvoldoende effect heeft gehad. 

Vrijwillig maar niet vrijblijvend 
Deelname is vrijwillig. Maar als de jongere en/of zijn ouders niet voldoende 

meewerken of weigeren, kan de leerplichtambtenaar een procesverbaal 

opmaken. Ook wanneer een jongere blijft spijbelen kan de leerplichtambtenaar 

alsnog een procesverbaal opmaken. Het gevolg kan zijn dat de kinderrechter 

de begeleiding verplicht stelt in het kader van het strafrecht. Het streven is dat 

dezelfde jeugdbeschermer deze dan uitvoert.

Wat als de Aanpak Schoolverzuim niet lukt? 

Soms werkt deze aanpak niet. Dat kan allerlei oorzaken hebben. De jeugd 

beschermer bekijkt dan in overleg met de jongere, zijn ouders en de school 

welke ondersteuning nodig is. Als er bijvoorbeeld sprake is van problemen die 

vragen om specialistische hulp, bijvoorbeeld in het geval van psychiatrische 

problematiek, is ondersteuning vanuit de GGZ een betere oplossing. De 

jeugdbeschermer kan ervoor zorgen dat deze ondersteuning wordt geboden.

Vragen en informatie? 
Voor meer informatie over de Aanpak Schoolverzuim kunt u contact 

opnemen met uw contactpersoon van Jeugdbescherming Gelderland, 

William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering of 

Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering.



Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering: 0880901000

William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering:

088526 0000

Contact
Meer informatie over Jeugdbescherming Gelderland vindt u op www.jbgld.nl.

Hier vindt u ook de gegevens van het kantoor bij u in de buurt.

 

Jeugdbescherming Gelderland

 T (088) 712 12 12

 E contact@jbgld.nl

W www.jbgld.nl


