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SCHOOL overlegt regelmatig met leerling en ouders en   onderneemt benodigde acties
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komt niet 
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School bespreekt leerling als 
‘dreigende thuiszitter’ in het 
eigen ondersteuningsteam (1)

School consulteert 
Koersloket

advies

School stelt samen met ondersteuningsteam (1) integraal plan op en ziet toe op uitvoering 

Leerling  
is (formeel) 
thuiszitter

komen in actie: smw-er (betrekt -als verbindingsofficier - het wijkteam), 
leerplichtambtenaar, jeugdverpleegkundige en anderen

KOERSLOKET monitoring proces door Koersconsulent 
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bij Koersloket én bij 
Leerplicht

Afstemming 
Koersloket en 
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Plaatsingsoverleg 
Noord en Zuid (3)
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NB! alle stappen die in het proces zichtbaar zijn, 
zijn gericht op het komen tot een oplossing voor de 
thuiszittende leerling. Inzet van alle betrokkenen is 
dat na ten hoogste 10 weken er een passend aanbod 
is voor de thuiszittende leerling. Het gaat hierbij 
veelal om een integrale oplossing, inclusief een 
passende onderwijsplek. Ook kan het gaan om een 
maatwerktraject waarbij toegewerkt wordt naar 
onderwijs. In het proces kan gebruik worden 
gemaakt van in ieder geval de volgende overleggen:

1. (School) Ondersteuningsteam 
doel: komen tot handelingsadviezen voor de school; 
inschakelen van partners ten behoeve van de leerling 
en afstemmen van acties richting leerling/gezin

2. Afstemming Koersloket – Leerplicht 
doel: nagaan of thuiszittende leerlingen bij beide 
partijen in beeld zijn en in hoeverre adequate acties 
zijn uitgezet

3. Plaatsingsoverleg Noord of Zuid 
doel: plaatsen van een leerling op één van de scholen 
van het samenwerkingsverband Koers VO

4. Kerngroep Taskforce Thuiszitters 
doel: analyse situatie thuiszittende leerling en inzet 
betrokkenen; activeren betrokkenen om te komen tot 
een oplossing

5. Taskforce Thuiszitters 
doel: ontwerpbesluit over oplossing voor 
thuiszittende leerling

6. College van Bestuur Koers VO 
doel: bekrachtigen van het ontwerpbesluit van de 
Taskforce over oplossing voor thuiszittende leerling


