
 
 

 

   

 

 
 

Kennisnetwerk Schoolaanwezigheid (KNSA) 
 
Vanaf 9 maart zal het Kennisteam Schoolweigering verder gaan als Kennisnetwerk Schoolaanwezigheid. 
Gestart in 2015, als kleine club van mensen die met elkaar kennis en informatie uitwisselden over het omgaan 
met jongeren met schoolweigering, is het kennisteam inmiddels uitgegroeid tot een groot netwerk met meer 
dan 100 leden. 
Landelijk komt er steeds meer aandacht voor schoolaanwezigheid en de wijze waarop daar uitvoering aan te 
geven is, mede door initiatieven vanuit het kennisteam. Het kennisteam is ook meegegroeid in de 
internationale beweging van curatie naar preventie. Het begrip schoolaanwezigheid duidt op een schoolbrede 
aanpak vanuit een positieve en preventieve benadering gericht op alle leerlingen. Bij elkaar genoeg redenen 
om de naam te veranderen naar Kennisnetwerk Schoolaanwezigheid. 
 

Kernactiviteit 
Leren met en van elkaar is de kernactiviteit van het kennisnetwerk. Met zowel wetenschappers als 
professionals uit onderwijs en hulpverlening, wordt er vanuit verschillende perspectieven naar 
schoolaanwezigheid gekeken. Hierbij gaat het om kennisontwikkeling in verbinding tussen wetenschap en 
praktijk. 
 

Opbrengst kennisnetwerk 
Een mooie opbrengst van deze jarenlange verbondenheid tussen wetenschappers en professionals uit het 
veld is het onlangs gepubliceerde onderzoek ‘Weten Wat Werkt’. 2021_-_KNOWING_WHAT_WORKS_16-12-
2021.pdf (insa.network). Vanuit onderzoek onder 21 interventies, die allen ook lid zijn van het 
kennisnetwerk, is er een routekaart met 14 wegwijzers ontwikkeld, die essentiële voorwaarden voor een 
effectieve interventie bij schoolweigering beschrijven. 
 

Bijeenkomsten 
Het kennisnetwerk komt drie keer per jaar bijeen rondom een thema gerelateerd aan 
schoolweigering/schoolaanwezigheid. Tijdens elke bijeenkomst wordt een (inter)nationale gastspreker 
uitgenodigd die zijn of haar onderzoek en/of interventie toelicht. Na het centrale gedeelte gaan de 
deelnemers in subgroepen uiteen om ervaringen, ontwikkelingen en kennis met elkaar uit te wisselen en op 
te halen. Afgelopen twee jaar hebben deze bijeenkomsten noodgedwongen digitaal plaats gevonden. Het 
kennisnetwerk hoopt de komende jaren weer zoveel mogelijk fysiek op een centrale plek in Nederland bijeen 
te kunnen komen. 
 

Positionering 
Het kennisnetwerk staat in nauwe verbinding met The International Network for School Attendance (INSA), 
waardoor er ook op internationaal niveau kennisuitwisseling kan plaatsvinden. Het kennisnetwerk wordt sinds 
2021 gefaciliteerd door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). In de stuurgroep zitten leden die verbonden zijn 
aan het Steunpunt Passend Onderwijs, VO-raad, NJi, Ingrado, Universiteit Leiden, twee 
samenwerkingsverbanden en een hulpverleningsinstantie. Hierdoor is het kennisnetwerk zowel op 
internationaal als nationaal niveau sterk gepositioneerd.  
 

Lid worden  

Wanneer door het lezen van deze informatie je nieuwsgierigheid en enthousiasme is gewekt en je lid wilt 
worden van het kennisnetwerk, meld je dan aan via deze link. 

https://www.insa.network/images/Davids_uploads/2021_-_KNOWING_WHAT_WORKS_16-12-2021.pdf
https://www.insa.network/images/Davids_uploads/2021_-_KNOWING_WHAT_WORKS_16-12-2021.pdf
https://www.formdesk.com/nji/aanvraaglidmaatschapkennisnetwerkschoolaanwezigheid

