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Aanleiding
Het jaarverslag van de Leerplicht beschrijft inhoudelijk en cijfermatig de door de gemeente 
uitgevoerde taken in het kader van leerplicht en voortijdig schoolverlaten over het schooljaar 2018-
2019. Met deze raadsinformatiebrief sturen we u het ‘Jaarverslag Leerplicht en RMC 2018-2019’ ter 
kennisname toe.

Informatie
Kinderen van 5 t/m 15 jaar zijn leerplichtig en moeten naar school. In de Leerplichtwet staat dat 
jongeren van 16 en 17 jaar die geen startkwalificatie hebben, onderwijs moeten volgen tot hun 18e. 
Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). 
De rijksoverheid streeft ernaar dat iedereen een startkwalificatie heeft of gaat halen. Daarom richten 
we ons als gemeente ook op de jongeren van 18 t/m 22 jaar die nog geen startkwalificatie hebben. 
Onder meer in de Wet op het Voortgezet Onderwijs staan de taken van de gemeente en het 
Regionale Meld en Coördinatiepunt (RMC), het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Het 
jaarverslag gaat over de door de leerplichtconsulenten uitgevoerde taken. Zij richten zich op de jeugd 
van 5 t/m 22 jaar. 

Dit is het derde jaar dat alle scholen het verzuim melden via het systeem van de Dienst Uitvoering 
Onderwijs (DUO). Hierdoor zijn er nu ook betrouwbare vergelijkingscijfers met eerdere jaren. Net als 
vorig jaar wordt het jaarverslag van de Leerplicht en Regionale Meld en Coördinatiepunt in de vorm 
van een infographic gepresenteerd met daarin de cijfers en belangrijkste items. Bij relevante 
ontwikkelingen is een opmerking geplaatst in de infographic.

In de leeftijdscategorie 5 t/m 17 jaar is het aantal leerlingen met een verzuimmelding (236) 
toegenomen ten opzichte van vorig schooljaar (124). Deze stijging heeft te maken met het eerder of 
meer ontvangen van verzuimmeldingen via DUO als gevolg van de AVG1. Deze verordening zorgt er 
o.a. voor dat verzuimgesprekken enkel gevoerd mogen worden nadat de leerplichtconsulenten van de 
gemeente een DUO-melding van de school hebben ontvangen. 
De verzuimmeldingen door jeugdigen van 18 t/m 22 jaar (70) zijn afgenomen in het afgelopen 
schooljaar (133). 
Verdere ontwikkelingen zijn:

 het toekennen van strafmaatregelen neemt toe (van 10 naar 30);
 het aantal processen-verbaal neemt af (van 23 naar 13); 
 een hoge intensiteit gesprekken met scholen en jeugdigen:

 op MBO-scholen zijn preventieve- en verzuimgesprekken gevoerd met de 
verzuimende studenten om schooluitval te voorkomen; 

 er zijn gesprekken gevoerd met jeugdigen die niet beschikken over een 
startkwalificatie en geen inkomen hebben, om zoveel mogelijk via een passend traject 
alsnog een startkwalificatie te behalen; 

1 Sinds 25 mei 2018 geldt de privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 



 er is een lichte toename te zien in het aantal afgegeven vrijstellingen (van 0,4% naar 0,5%): 
 psychische problematiek belemmert jeugdigen na VMBO-diploma in de aansluiting 

met regulier onderwijs; 
 de aanpak M@zl2 verloopt goed. Het helpt ouders en scholen om samen te kijken naar 

veelvuldig verzuim door ziekte en zo nodig tijdig op te schalen naar andere zorg. Dankzij de 
Variawet3 is het mogelijk om onderwijstijden aan te passen aan de persoonlijke situatie van 
een leerling. 

  
De planning was dit jaarverslag voor 1 oktober jl. vastgesteld te hebben, zoals de Leerplichtwet ook 
voorschrijft. We zijn echter afhankelijk van de scholen om een schooljaar af te kunnen sluiten en de 
cijfers over het afgelopen schooljaar te kunnen genereren. De lichte overschrijding van deze termijn 
heeft verder geen gevolgen.

2 De aanpak van schoolverzuim door ziekte heeft in het schooljaar 2017-2018 vorm gekregen door de intrede van 
M@zl. Hierbij wordt zoals gebruikelijk in het bedrijfsleven sneller geacteerd op een ziekmelding en terugleiden 
naar school. 
3 De Variawet is sinds 1-8-2018 van kracht en biedt de mogelijkheid om passender onderwijs aan te bieden.






