
Keuzehulp voor het afgeven van signalen in 

MULTIsignaal 

 
MULTIsignaal is een verwijsindex die bedoeld is om tijdig 

bedreigingen en belemmeringen in de ontwikkeling van een kind 

te ontdekken. Als deze kinderen vroegtijdig in beeld komen, kan 

eerder begonnen worden met de benodigde hulp en kan 

hiernaast vroegtijdig een samenwerking starten tussen de 

betrokken professionals, om een gezamenlijke aanpak te 

hanteren. 

 

Waarom een keuzehulp?  

Tussen 1 augustus 2018 en 31 juli 2019 zijn er 5 PV’s 

opgemaakt voor absoluut verzuim en 239 voor relatief verzuim. 

Dit betekend dat er dus alleen al 244 signalen afgegeven hadden 

moeten worden naar aanleiding van PV’s en dan hebben wij het 

nog niet eens over de andere vijf noodzakelijke 

signaleermomenten. Het werkelijke aantal signalen lag echter 

een flink stuk lager. Tussen 1 januari 2018 t/m 31 december 

2019 zijn er in totaal maar 68 signalen afgegeven. 

 

Voor mijn afstudeeronderzoek (Cathelijne Goede) naar het 

geringe gebruik van MULTIsignaal was de volgende vraag 

leidend:  

Wat kan de gemeente Amsterdam, in samenwerking met 

MULTIsignaal, doen om ervoor te zorgen dat haar medewerkers 

en diens ketenpartners de verwijsindex structureel gebruiken? 

Voor dit onderzoek is een drietal LPA’s geïnterviewd, maar ook 

een medewerker van het OKT, de accounthouder van 

MULTIsignaal en de convenantmanager van MULTIsignaal zijn 

geïnterviewd. Uit dit onderzoek kwam duidelijk naar voren dat er 

vanuit de teams en het management weinig wordt gesproken 

over MULTIsignaal. De LPA’s hebben behoefte aan overzicht, 

succesverhalen en stimulering vanuit het management. 

 

Echter, succesverhalen zijn er alleen als er daadwerkelijk gemeld 

wordt en daarvoor moeten jullie beginnen bij jezelf. Hopelijk kan 

dit document je een duidelijk overzicht geven en helpen bij het  

maken van toekomstige beslissingen met betrekking tot het 

afgeven van een signaal.  

 

Elke gemeente is verplicht om een samenwerking aan te gaan 

met een verwijsindex voor risicojongeren, een VIR (art. 7.1 Jw) 

en binnen de gemeente Amsterdam is dit MULTIsignaal. Het 

signaleren in die verwijsindex is alleen niet wettelijk vastgelegd. 

Wel doet elke organisatie die een samenwerking start met 

MULTIsignaal de belofte om zorgelijke situaties te melden en 

belofte maakt schuld. Het organisatieprofiel geeft een uitgebreid 

overzicht van deze noodzakelijke meldmomenten voor de 

leerplichtambtenaar en in deze keuzehulp staat een verkorte 

versie daarvan. 

 

Wat levert het je op? 

Op dit moment wordt er te weinig gebruik gemaakt van 

MULTIsignaal en dat terwijl deze verwijsindex tijd kan besparen 

in het werk. Door vroegtijdig samen te werken met alle 

betrokken hulpverleners kun je de zorg verdelen en kun je 

bovendien voorkomen dat je elkaar tegenwerkt. Jij hoeft 

bijvoorbeeld geen uren werk te stoppen in een leerling die in 

overleg met een andere hulpverlener de eerste lesuren mag 

overslaan vanwege een slaapprobleem. 

 

Hoe werkt het? 

Lees dit document de eerste keer grondig door. Beslis voor jezelf 

welke van de twee overzichten je wilt gebruiken of combineer 

beide. Leg het gekozen document op je werkplek en loop deze 

kort door als je twijfelt over het afgeven van een signaal. Maak 

je je zorgen, maar zijn alle zes de noodzakelijke 

signaleermomenten niet van toepassing? Signaleren van een 

jongere mag altijd.  

 

Bespreek het doen van een melding ook met ketenpartners 

waarvan je al weet dat ze betrokken zijn en wijs elkaar erop dat 

signaleren in elke zorgelijke casus nodig is. Je staat misschien al 

wel met elkaar in contact, maar je weet simpelweg niet wie er 

nog meer betrokken is. 

 

Je hebt een vraag, waar kan je terecht? 

• Bekijk de veel gestelde vragen in de FAQ op 

www.multisignaal.nl.  

• Staat je vraag er niet tussen? Stel je vraag aan de helpdesk 

van MULTIsignaal helpdesk@multisignaal.nl.  

• Ook via het algemene mailadres van MULTIsignaal kun je 

eventuele vragen stellen multisignaal@amsterdam.nl 

http://www.multisignaal.nl/
mailto:helpdesk@multisignaal.nl


 
Noodzakelijke signaleermomenten leerplichtambtenaar 

  

PV 

Als er een PV wordt opgemaakt is 

melden noodzakelijk.  

Uitzondering: Bij een PV voor Halt of 

luxeverzuim hoeft dit niet. 

UVO 

Als een leerling besproken wordt 

tijdens een  UVO is er sprake van 

zorg en dit moet gemeld worden 

door de LPA én de andere 

deelnemende partijen. 

18 tot 23 jaar 

Na een verzuimmelding vanuit school volgt een gesprek en 

bij zorgen volgt een signaal. Als de leerling niet komt 

opdagen bij het gesprek, telefonisch niet bereikbaar is en er 

bij een huisbezoek niemand thuis is, signaleer je de jeugdige 

in MULTIsignaal (raadpleeg art. 1 Jw voor de definitie van 

jeugdige). 

Artikel 5b leerplichtwet 

Kinderen zijn vrijgesteld van onderwijs 

vanwege richtingsbedenkingen van de 

ouders. Als er hierdoor geen zicht is op 

hun ontwikkeling en er sprake is van 

zorg, moet je de jeugdige signaleren. 

 

Artikel 5c leerplichtwet 

Bij leerlingen die onderwijs volgen in het buitenland en 

hiervoor een vrijstelling hebben is ook geen zicht op de 

ontwikkeling. Zijn er zorgen? Signaleer de jeugdige. 

Was de jeugdige voor de schoolinschrijving in het buitenland 

al in beeld bij leerplicht en lijkt deze schoolinschrijving geen 

logische stap? Meld de leerling en raadpleeg eventueel art. 

7.1.4.1. Jw. 

Absoluut verzuim 

Geconstateerde AV-ers volgen geen 

onderwijs en is dus altijd sprake van 

zorg. 

 



 

 

Is er een PV 

opgemaakt? 

Is het een PV  

voor luxeverzuim? 

Ja 

Nee 

Signaleren in 

MULTIsignaal is niet 

noodzakelijk.  

Heb je toch een zorg? 

Signaleren mag altijd. 

Ja 

Nee 
Is het een PV voor 

relatief of absoluut 

verzuim? 

Ja 

Is er sprake van een zorg waarbij 

het kind wordt belemmerd of 

bedreigd in zijn/haar ontwikkeling? 

(Artikel 7.1.4.1 Jw) 

Ja 

Nee Is er sprake van 

absoluut verzuim? 
Nee 

Ja 

Signaleren in 

MULTIsignaal is 

niet noodzakelijk. 

Heeft school een 

melding gedaan van 

relatief verzuim? 

Signaleren in 

MULTIsignaal is 

wel noodzakelijk. 

Nee 

Ja 

Is  de leerling 

besproken op 

een UVO? 

Een signaal afgeven in 

MULTIsignaal is niet noodzakelijk. 

Heb je toch een zorg? Signaleren 

mag altijd. 

Ja 

Nee 

Is er geen zicht op 

de ontwikkeling van 

het kind i.v.m. een 

vrijstelling 5b of 5c?  

Ja 

Is de leerling 

tussen de 18 en 

23 jaar? 

Nee 

Ja 

Leerling is niet op gesprek gekomen, 

is telefonisch onbereikbaar en er is 

niemand thuis bij een huisbezoek. 

Ja 

Nee 

Nee 


