1

Het Kennisteam Schoolweigering in de Afgelopen 5 Jaar
14-10-2015: Start bijeenkomst kenniskring schoolweigering
Thema: introductie kennisteam en introductie op schoolweigering
- voorstellen deelnemers
- doelstellingen kenniskring bespreken
- presentatie: School Refusal What is it? What’s known about it? door David Heyne en Floor
Sauter (beiden universiteit Leiden)
07-03-2016: Bijeenkomst 2 kenniskring schoolweigering:
Thema: nadere kennismaking
- vervolg presentatie David Heyne
- presentatie B!TS project door Cordula van Haersma Buma en Marjan van Dijl
- presentatie stappenplan schoolweigering door Bieneke Nienhuis (RENN 4)
01-06-2016: Bijeenkomst 3 kenniskring schoolweigering
Thema: onderwijsinterventies voor schoolweigering en inventarisatie van projecten
- presentatie school gerelateerde factoren voor schoolweigering en interventies voor
schoolweigering in onderwijs door Marije Brouwer-Borghuis (SWV 23-01)
- presentatie de Link en at.groep Zorg door Marije Brouwer-Borghuis en Jan Vermue (at. groep
Zorg)
- introductie op Response to Intervention model (RtI model) door Marije Brouwer-Borghuis
- uitwerking: inventarisatie van projecten/interventies (voorloper van sociale kaart in “WWW”
onderzoek). De opgestuurde inventarisaties zijn op extranet geplaatst.
12-10-2017: Bijeenkomst 4 kenniskring schoolweigering
Thema: werkzame factoren en wetenschappelijk onderzoek
- inventariseren van werkzame factoren bij schoolweigering door aanwezige professionals;
wat werkt volgens hen?
- Genereren “nieuwe” onderzoeksvragen door David Heyne
- Presentatie KiF model door Auke van Breemen; samenwerking ouders-onderwijs, wat werkt?
11-01-2017: Bijeenkomst 5 kenniskring schoolweigering
Thema: schoolweigering en pesten
- presentatie pesten en schoolweigering door Marije Brouwer-Borghuis
- pesten/sociale veiligheid en effectieve interventies tegen pesten door Daan Wienke (NJI)
- uitwerking: in kleine groepen werken aan een “fictieve” casus van een jongere met
schoolweigering en pestervaringen, vervolgens plenaire uitwisseling
19-04-2017: Bijeenkomst 6 kenniskring schoolweigering
Thema: schoolweigering en thuisonderwijs
- toelichting over opzet wetsvoorstel m.b.t. thuisonderwijs/ onderwijs op een andere locatie
door Corine van Helvoirt (LECSO)
- presentatie over het vormgeven van thuisonderwijs door Marisa Post en Karal Uitewaal
(Orion)
- presentatie door Marije Brouwer-Borghuis over wat er vanuit de literatuur bekend is over
schoolweigering en thuisonderwijs
- uitwerking: in kleine groepen discussiëren over de “juiste kaders” m.b.t. thuisonderwijs aan
jongeren met schoolweigering, vervolgens plenaire uitwisseling
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29-11-2017: Bijeenkomst 7 kennisteam schoolweigering (nieuwe naam; kennisteam i.p.v.
kenniskring)
Thema: schoolweigering en ouderparticipatie
- Presentatie interventies voor schoolweigering: Ouderparticipatie, door David Heyne
- Presentatie ouderparticipatie en oudertraining op de Link, door Marije Brouwer-Borghuis
14-02-2018: Bijeenkomst 8 kennisteam schoolweigering
Thema: vervolg schoolweigering en ouderparticipatie + introductie samenwerking onderwijs en zorg
- Uitwerking: in kleine groepen uitwisselen van good practices m.b.t. ouderparticipatie bij
schoolweigering, vervolgens plenaire terugkoppeling
- Introductie op samenwerking onderwijs en zorg bij schoolweigering
23-05-2018: Bijeenkomst 9 kennisteam schoolweigering
Thema: samenwerking onderwijs en zorg
- presentatie schoolfobieprogramma van de Jutters (GGZ) + VSO de Zefier door Lyone Nijssen
en Nathalie Pravda
- Uitwerking: in kleine groepen uitwisselen van ervaringen m.b.t. de samenwerking tussen
onderwijs en zorg, vervolgens plenaire terugkoppeling
- uitleg over het “Weten wat Werkt” onderzoek door David Heyne en Marije BrouwerBorghuis
21-09-2018: Bijeenkomst 10 kennisteam schoolweigering
Thema: internationale uitwisseling
Bijeenkomst met Australische “collega’s” van het In2School project. Hierover is een apart verslag
inclusief verdiepende interviews geschreven door een journalist en verspreid via NJI, LECSO en
INGRADO
Presentaties:
- Beleid m.b.t. schoolverzuim in Nederland, door Liz Needham (leerplicht gemeente
Eindhoven) en Selma Hulst (Ingrado)
- LANS project van de Berkenschutse door Cynthia Defourny en Hilde Hermes
- B!TS project door Cordula van Haersma Buma
- In2School door Lisa McKay en Judy Ring uit Australië
De bijeenkomst is afgesloten met een panel discussie
06-02-2019: Bijeenkomst 11 kennisteam schoolweigering
Thema: vroegsignalering en Tier 2 interventies
- Introductie RtI model en Tier 2 interventies door Marije Brouwer-Borghuis
- Presentatie LANS: signaleren en interveniëren op basis van de Tiers door Jeanne Konings
- Presentatie OZAPP: een beweging van een Tier 3 interventie richting Tier 2 door Bas van
Spaendonk
- Uitwerking: In kaart brengen van Tier 2 interventies en vroeg signalering, vervolgens plenaire
terugkoppeling
- Introductie International Netwerk for School Attendance (INSA) door David Heyne
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23-05-2019: Bijeenkomst 12 kennisteam schoolweigering
Thema: “de stem van jongeren”
- Presentatie ‘Schoolbeleven’ door Mariette van Hemert en Marianne van Etten van het
Thuiszittersteam (Fritz Redl school)
- Presentatie ‘Angst voor de schoolpoort’ uit België middels video opname door Gino Ameye
en Griet de Nys
- Uitwerking: in twee groepen uiteen:
Groep 1: deelnemers denken mee over het opstellen van de vragenlijst voor jongeren met
schoolweigering behorende bij het “Weten wat Werkt” onderzoek
Groep 2: vanuit presentatie door Mariette en Marianne discussie over het versterken van het
werken vanuit “de stem van jongeren”
- Update nationale ontwikkelingen rondom “thuiszitters” door Corine van Helvoirt
13-11-2019: Bijeenkomst 13 kennisteam schoolweigering
Thema: in kaart brengen van schoolverzuim
- Presentatie geoorloofd/ongeoorloofd verzuim door Irma de Wit (SWV Noord-Kennemerland)
en Marije Brouwer-Borghuis
- Presentatie Assessment schoolverzuim/schoolweigering door David Heyne
- Korte inleiding op: “Schoolverzuim onder jeugdigen. Wat werkt?” door Vincent Fafieanie en
Sara Steijn (NJI)
- Uitwerking: in twee groepen uiteen:
Groep 1: groepsdiscussie rondom het opheffen van het onderscheid tussen geoorloofd en
ongeoorloofd verzuim.
Groep 2: Groepsdiscussie rondom het stuk: “Schoolverzuim onder jeugdigen. Wat werkt?”
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