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‘Doorstart’ – nieuw traject binnen het OPDC                                     
 

 Doelgroep                                                                                                                                              
Doorstart is een nieuw traject binnen het OPDC en is gestart vanaf augustus 2021. Het is een van de 

trajecten die vanuit het onderwijs ingezet kan worden bij thuiszitters1. Leerlingen in dit traject zijn 

door hun complexe (doorgaans psychische/psychiatrische) problematiek niet in staat een 

schoolgebouw te bezoeken, maar staan wel ingeschreven bij een school (VSO of regulier onderwijs). 

Daarnaast zijn het leerlingen met een perspectief dagbesteding of arbeid, die wel leerplichtig zijn, 

maar niet naar school gaan.  

 

NB1 Niet alle leerlingen zijn gebaat bij het volgen van onderwijs in een onderwijssetting.  

NB2 Er zijn leerlingen waarvoor het beter is dat het onderwijsperspectief tijdelijk wordt gepauzeerd. 

 

Waarom een nieuw traject?  

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Onze missie is: ‘Geen thuiszitters meer’. Het doel van Doorstart 

is om thuiszittende leerlingen van 12-18 jaar zo spoedig mogelijk terug te leiden naar onderwijs en 

het onderwijsperspectief te monitoren. Kortom, meer regie op het traject van de thuiszitters. Regie 

en invloed vanuit het onderwijs die nu nog mist, de zorg is immers vaak leidend.  

 

Bij Doorstart wordt aan de voorkant in onderwijsscenario’s gedacht. Dit kan helpen bij de acceptatie 

van ouders/opvoeders wanneer onderwijs uiteindelijk niet lukt. Door laagdrempelig in te steken, 

kunnen leerlingen via Doorstart eerder tot ontwikkeling komen. Doordat er geen indicatie of 

toelaatbaarheidsverklaring nodig is, kunnen leerlingen sneller een volgende stap maken in hun 

onderwijsleerproces.  

 

Omdat scholen de regiefunctie bij Doorstart neerleggen, kan er meer tijd in de thuiszitter 

geïnvesteerd worden. Hierdoor kan de thuiszitter zich sneller ontwikkelen en hebben scholen meer 

tijd voor andere leerlingen.  

 

Met de plaatsing in Doorstart wordt het afgeven van vrijstellingen voorkomen, wordt absoluut 

verzuim tegengegaan en wordt verzuim bestreden.  

 

  

 
1 Een thuiszitter is een leerplichtige jongere tussen de 5 en de 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar met kwalificatieplicht die 

ingeschreven staat op een school of onderwijsinstelling en die zonder geldige reden meer dan vier weken verzuimt, zonder dat hij/zij 
ontheffing heeft van de leerplicht respectievelijk vrijstelling van geregeld schoolbezoek of wegens het volgen van ander onderwijs. 
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Hoe 

Regie 

Doorstart houdt regie op het onderwijsproces van de aangemelde leerlingen, door het 

onderwijsperspectief steeds scherp te houden. Daarnaast wordt regie gehouden door aanwezig te 

zijn bij de 6-8-wekelijkse evaluaties en door te blijven afstemmen met alle betrokkenen tijdens het 

hele traject. Doorstart blijft de leerling stimuleren om stappen te zetten in de onderwijsontwikkeling, 

met zo mogelijk onderwijs in een schoolgebouw. Doorstart zal de aan- en afwezigheid van de leerling 

registreren en de voortgang en het onderwijsperspectief monitoren.  

 

Toeleiding naar passend onderwijs 

Bij een deel van de leerlingen zal Doorstart naast regie, ook outreachende onderwijsbegeleiding 

bieden. Het personeel van Doorstart werkt op maat en in een multidisciplinair team. Bij elke leerling 

vindt een analyse plaats en wordt zo nodig onderzoek gedaan naar het juiste (instroom-) 

niveau. De onderwijsbegeleiding zal zo nodig in een niet schoolse setting aangeboden worden. 

Tegelijkertijd wordt door middel van coaching en samenwerking met de hulpverlening gewerkt aan 

een zo spoedig mogelijke terugkeer naar een vorm van onderwijs op een (school-)locatie. Hierbij zal 

worden meebewogen met de leerling en daarnaast zal gestimuleerd worden om een stap te zetten in 

de onderwijsontwikkeling. 

 

Wie en Wat 

Bij Doorstart zijn orthopedagogen betrokken. Zij verzorgen de toelating, maken analyses, doen 

onderzoek, houden regie en zorgen voor afstemming met de betrokkenen. Daarnaast werken er 

outreachende docenten die individueel en ambulant (beperkt) onderwijsbegeleiding en coaching 

bieden aan de leerlingen. Ook houden zij regie op het onderwijsproces en hebben zij afstemming 

met de betrokkenen, onder andere tijdens de evaluaties. Alle leerlingen hebben een 

ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) dat vanuit Doorstart periodiek wordt geëvalueerd en bijgesteld. 

 

Verbinding met ketenpartners 

Doorstart werkt multidisciplinair. Bij elke leerling op Doorstart is er een ECT’er betrokken. Wanneer 

het WIJ-team of het CJG nog niet betrokken is, wordt er een VO-WIJ medewerker of een 

casemanager aangesteld. Ook wordt er samengewerkt met de overige AOJ-partners: leerplicht en de 

GGD-arts. Zo zijn er korte lijnen met de betrokken hulpverlening.  

 

Verder is er afstemming met docenten van betrokken scholen of van IVIO. Daarnaast is Doorstart 

betrokken bij andere projecten en onderzoeken over thuiszitters. Op deze manier blijft kennis over 

thuiszitten up-to-date. Bovendien is bij het OPDC (TTVO en Rebound) ervaring met het opbouwen 

van schooltrajecten bij thuiszitters, waardoor kennis kan worden gedeeld. 
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Procedure aanmelding Doorstart  

1. De school van herkomst doorloopt eerst het ‘Stappenplan Oplopend Verzuim’ en betrekt de 

ondersteuningscoördinator, de orthopedagoog en het AOJ-team (de VO-WIJ medewerker, de 

leerplichtambtenaar, de ECT’er en zo nodig de GGD-arts).  

2. De school van herkomst en/of de toekomstige school, dan wel leerplicht en de ECT’er 

hebben afstemming over de aanmelding bij Doorstart.  

3. De ECT’er bespreekt de casus in het intern ECT-overleg.  

4. De ECT’er belt vervolgens met het OPDC (Bureaudienst) om de aanmelding te bespreken. 

5. Na weging door Doorstart wordt een aanmelding omgezet tot een plaatsing. 

6. De officiële aanmelding vindt plaats via Indigo door de school van herkomst, of door de 

ECT’er wanneer er sprake is van een technische inschrijving bij een school.  

7. De ECT’er regelt deze technische inschrijving, mocht dit nodig zijn.  

8. Het schoolmateriaal wordt verzameld door de school van herkomst of door Doorstart via 

IVIO. 

9. De school van herkomst levert een OPP aan via Indigo. Bij een technische inschrijving zorgt 

Doorstart voor een OPP. 

10. De school van herkomst plant, in samenspraak met de ECT’er, een intake met Doorstart en 

alle betrokkenen. 


