
OZC Odijk helpt thuiszitters naar school 
 

Het samenwerkingsverband wil nul thuiszitters. Om het aantal thuiszitters terug te brengen, is het 

onderwijszorgcentrum Odijk (OZC) een onmisbare voorziening. Hier krijgen thuiszitters van 12-20 jaar 

een maatwerkprogramma dat bestaat uit een combinatie van zorg en onderwijs. Stap voor stap 

worden leerlingen geholpen om de weg naar school terug te vinden. Lees meer. 

 

OZC Odijk is een voorziening die wordt 

gedragen door twee partijen: stichting Timon 

en Beukenrode Onderwijs. Het OZC ving 

afgelopen jaren tientallen jongeren van 12-20 

jaar op, die om wat voor reden dan ook waren 

uitgevallen in het onderwijs.  

De groep thuiszitters is in veel opzichten heel 

divers. Bijvoorbeeld qua onderwijsniveau, dat 

varieert van vmbo-basis tot vwo. Ook qua 

problematiek zien we een grote diversiteit, 

vertelt Margrieta Bron, die verantwoordelijk is 

voor het onderwijs op het OZC. “Veel jongeren 

komen thuis te zitten omdat zij bijvoorbeeld 

gedragsproblemen hebben, niet passen in het 

onderwijssysteem of gewoon helemaal geen 

zin meer hebben in school. Vaak zijn er ook 

problemen in de thuissituatie. Bij dit soort 

jongeren zitten scholen vaak met hun handen 

in het haar, ze weten niet meer wat ze kunnen 

doen om de leerling op school te krijgen.” 

Alles draait hier om het 

denken in mogelijkheden. 

Beperkingen kennen deze 

gasten genoeg, daar 

hoeven wij ze niet meer te 

confronteren.” 

TWEE VOORWAARDEN 
In overleg met de ouders, leerplicht en het 

samenwerkingsverband kan worden besloten 

om de leerling aan te melden bij het OZC. Bij 

het aannemen van een jongere wordt niet over 

één nacht ijs gegaan. “Niet elke leerling past 

hier. Grofweg zijn er twee belangrijke 

voorwaarden: de jongere moet aan onderwijs 

willen werken, en er moet een zorgvraag bij de 

ouders zijn”, legt Margrieta uit. Als aan die 

voorwaarden is voldaan, moeten het 

samenwerkingsverband en de gemeente waar 

de jongere woont groen licht geven. Daarmee 

komen ook de financien vrij om de jongere het 

onderwijs en de zorg te bieden die nodig zijn. 

 

 

GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID 
“Als we een leerling aannemen, starten we 

altijd met een gesprek met alle betrokkenen. 

Dan zitten dus de leerling, de ouders, 

leerplicht, het wijkteam en de school van 

herkomst bij ons aan tafel. Daarna maken we 

een OPP, waarin de doelen voor onderwijs en 

zorg staan. Zolang de jongere bij ons is, zitten 

we elke zes weken met deze groep om de tafel 

om de voortgang te volgen. We willen dat 

iedereen zich medeverantwoordelijk voelt voor 

het probleem en voor de oplossing. Het is echt 

een WE-kwestie”, benadrukt Kees de Bruin, 

college van bestuur Beukenrode Onderwijs. 

 

ZORG BOVEN ONDERWIJS 
Gemiddeld heeft het OZC zo’n twintig jongeren 

in huis. Voor elke jongere wordt een 

maatwerktraject uitgestippeld, dat bestaat uit 

een combinatie van zorg en onderwijs. “De 

zorg gaat hier bóven het onderwijs, zeker in 

eerste instantie. Bij elke jongere moet je 

ontdekken waar zijn ‘ingang’ zit om weer in 

beweging te komen, wat hem of haar 

motiveert. Als je zegt ‘we zoeken naar 

motivatie’ dan impliceer je dat elke jongere 

gemotiveerd is. En dat geloven wij ook! 

Volledige gedesinteresseerde jongeren 

bestaan niet. Elke jongere wil iets, op zijn of 

haar manier. Door onze benadering voelen 



jongeren zich hier gezien en gehoord. Je mag 

hier zijn wie je bent”, zegt Kees.  

“Dat wil niet zeggen dat dat makkelijk is”, 

benadrukt Margrieta. “Aan sommige jongeren 

hebben wij echt onze handen vol. Die zitten 

bijvoorbeeld totaal in de weerstand als ze hier 

komen. Dan moet je heel tactisch opereren en 

heb je engelengeduld nodig. In het opbouwen 

van een relatie zijn de medewerkers van 

Timon heel goed. Door hun benadering 

ontstaat er vaak meer ontspanning bij de 

jongere. Vanuit daar kun je weer stappen 

vooruitzetten.” 

 

AFSTEMMING ZORG EN ONDERWIJS 
Timon is verantwoordelijk voor de zorg die de 

leerling krijgt. Daarbij worden activiteiten-

begeleiders, trajectbegeleiders en 

familietherapeuten ingezet. Docenten en een 

klasse-assistent van Beukenrode verzorgen 

het onderwijsprogramma. Wat er qua 

onderwijs mogelijk is, is ook echt een kwestie 

van maatwerk. Stel dat een jongeren met een 

verstoord dag- en nachtritme start bij het OZC, 

dan is er pas ruimte voor onderwijs als dat 

ritme hersteld is. 

De medewerkers van Timon en van 

Beukenrode Onderwijs werken nauw met 

elkaar samen. Margrieta: “We starten elke dag 

met elkaar op, en we sluiten ook elke dag met 

elkaar af. Elke donderdagmiddag worden alle 

jongeren uitgebreid besproken. Gezamenlijk 

maken we voor elke leerling een 

weekplanning. Hierin staat precies wat er op 

welk moment gebeurt. Bijvoorbeeld coaching, 

een groepsactiviteit of onderwijs in een 

bepaald vak. Sommige leerlingen kunnen een 

bepaalde mate van zelfstudie aan, voor 

anderen is er echt 1-op-1 begeleiding van een 

docent of een klasse-assistent nodig.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHOOL VAN HERKOMST 
In principe duurt een traject bij het OZC zes 

maanden. Gedurende die periode wordt stapje 

voor stapje gewerkt aan de terugkeer naar het 

reguliere onderwijs.  “We spelen in op elke 

kans die zich voordoet. Alles draait hier om het 

denken in mogelijkheden. Beperkingen kennen 

deze gasten genoeg, daar hoeven wij ze niet 

meer te confronteren”, zegt Kees. “Als we 

denken dat een leerling na afloop van het 

traject weer terug kan naar de school van 

herkomst, houdt die school gewoon een plekje 

vrij. Dat gebeurt gelukkig heel vaak. Maar 

gedurende het traject kunnen zaken ook 

anders uitpakken, in positieve of negatieve zin. 

Dan is het beter dat de leerling naar een 

andere plek uitstroomt. Soms is dat een 

reguliere VO-school, soms het VSO,” zegt 

Margrieta. Kees vult aan: “Terugkeer naar de 

school van herkomst heeft in principe altijd 

onze voorkeur. Dat zorgt ook voor een succes-

ervaring bij de leerling: met de nodige extra 

bagage lukt nu wél wat voorheen niet lukte.” 

 

DEUR OP EEN KIER  
Het uitvallen van leerlingen is helaas niet 

voorbehouden aan het VO. Ook in het 

basisonderwijs zien we thuiszitters. Het 

samenwerkingsverband PO zou graag zien dat 

het OZC ook die thuiszitters opvangt. Hoe 

staat Kees de Bruijn daar tegenover? “In 

principe zijn wij een voorziening voor leerlingen 

van 12-20 jaar. We houden daar graag aan 

vast, want als er hier opeens ‘ukkies’ 

binnenlopen kunnen de andere jongeren zich 

daar wellicht aan ergeren. Dat heeft impact op 

de groepsdynamiek. Maar als bijvoorbeeld een 

twaalfjarig kind halverwege groep 8 thuis komt 

te zitten, zou ik best willen kijken of we daar 

iets voor kunnen betekenen…” ■ 

 


