Mobiel Verzuim Team
Terugdringen van verzuim en voortijdige
schoolverlating

‘Wij hebben je gemist op school’
Zo begroeten de medewerkers van het Mobiel Verzuim Team
een leerling van het ROC Mondriaan bij een huisbezoek.
Een huisbezoek vindt plaats:
Bij het regelmatig ziek melden
Bij het regelmatig zonder reden verzuimen
Bij het regelmatig te laat komen
Doel:
Voorkomen dat studenten vroegtijdig de school verlaten. Verzuim is vaak
een voorbode van uitval uit de samenleving door bijvoorbeeld werkloosheid,
sociale uitsluiting of deelname aan criminele activiteiten.
Het afronden van een schoolopleiding door zoveel mogelijk jongeren.
Het maatschappelijk rendement is heel groot. Hoe meer jongeren hun
school afmaken, hoe kleiner de kans op uitval later in de samenleving.
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Werkwijze:
Bij regelmatig verzuim brengen twee leden van het MVT een huisbezoek om
te kunnen beoordelen wat er nu werkelijk speelt. Mede hierdoor ontstaat een
completer beeld van de student, ouders, huis en omgeving.
Afhankelijk van het probleem komt het verzuim aan de orde in het overleg van
het Zorgadviesteam. Het CJG, de leerplichtambtenaar, de zorgcoördinator en het
MVT hebben zitting in het Zorgadviesteam. Afhankelijk van het probleem zoeken
de leden van het Zorgadviesteam naar een oplossing.
Het MVT stimuleert, steunt, en stelt grenzen zodat jongeren vanuit hun eigen
mogelijkheden, samen met hun ouders en hun directe omgeving, de problemen
kunnen oplossen.
Belangrijk:
Eigen kracht: Wij stimuleren en stellen grenzen, zodat jongeren vanuit hun
eigen mogelijkheden, samen met hun ouders en hun directe omgeving de
problemen kunnen oplossen.
Samenwerken: De opvoedingstaken en de behoefte aan zorg vragen meer
van leerkrachten dan zij op grond van hun opleiding kunnen geven. Het MVT
biedt hier uitkomst.
Preventie: Het blijkt dat er van de verzuimbezoeken ook een preventieve
werking uitgaat. Dat het MVT op de stoep staat, is redelijk confronterend en
vaak al genoeg. Enerzijds wordt het lichte verzuim aangepakt en anderzijds
worden echte problemen geconstateerd.

Het Mobiel Verzuim Team bestaat uit vijf sociaal werkers van Stichting MOOI.
Zij zijn nu werkzaam op zes scholen van het ROC Mondriaan in Den Haag,
het Westland en Delft.
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