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Kansrijk kwalificeren - ieder kind doet mee in Meppel
Onderwijs is het fundament van de moderne samenleving. Alle kinderen moeten naar school,
niemand uitgesloten! De handhaving op leerplicht vinden we belangrijk. Samen met de
onderwijsinstellingen zijn we hiervoor verantwoordelijk. Kinderen moeten binnen de veiligheid van hun
eigen omgeving naar school.
Op de winkel passen is zeker in coronatijd niet aan de orde. Meppel wil een doorgaande lijn van
een ‘kansrijke start’ tot een ‘startkwalificatie’. De eerste 1.000 dagen zijn essentieel voor de
ontwikkeling van kinderen. Met voorschoolse voorzieningen zijn we begonnen met het 100% inzetten
van onderwijsachterstandengelden.
Voor het primair onderwijs is er nu een integraal huisvestingsplan voor de komende 15 jaar.
Kinderen kunnen dichtbij huis naar school: het sociaal en cultureel hart van een wijk. Dingstede werkt
aan het gebouw dat het moet hebben en dat aan de klimaateisen gaat voldoen. Dan zit al het voortgezet
onderwijs mooi onder dak voor de komende 25 jaar.
Onderwijs bestuurt als het kan zichzelf. Verantwoording zo dicht mogelijk bij de werkvloer.
Het onderwijsoverleg is nieuw gestructureerd: voorschoolse opvang, primair onderwijs, voortgezet
onderwijs, passend onderwijs en maatschappelijk werk hebben hun representanten benoemd.
De zorg voor kwetsbare kinderen begint in de eerste 1.000 dagen. We kennen iedere vrouw die zwanger
wordt. Brengen kansen en bedreigingen in kaart met de moeder. We helpen en coachen waar nodig.
Gaat het kindje naar de voorschoolse opvang dan dragen we in overleg met de ouders of verzorgers de
informatie over naar de voorschoolse opvang.
Kinderen of ouders /verzorgers die extra zorg nodig hebben, worden geholpen als dat nodig is.
Gaan ze naar het primair onderwijs dan wordt in overleg met ouders hun dossier mee overgedragen:
warme overdracht van kinderen van de ene school naar de andere.
In het primair onderwijs kan nu door uitbreiding van uren meer ingezet worden op verbinding.
Onder meer door aan te sluiten bij zorg overleggen, controle op aanwezigheid en intensiever contact.
De leerplichtambtenaar is geen ‘politieagent’ die de leerplicht controleert - al doet ze dat ook - maar
vooral iemand met oog voor kwetsbare kinderen. Iemand die een zorgoverleg kan organiseren rond een
kind en ouders / verzorgers.
Aan het eind van het primair onderwijs vindt opnieuw een warme overdracht plaats naar het voortgezet
onderwijs. Ook hier hebben we een leerplichtambtenaar die kan terugvallen op een sociaal team.
Daarnaast grijpt de leerplichtambtenaar in bij schoolverzuim met spijbelspreekuren en indringende
gesprekken met jongeren.
We zetten alles in om te zorgen dat iedereen op een goede manier het voortgezet onderwijs afsluit.
Dit gezamenlijk netwerk ‘eindigt’ met aandacht voor de groep van 18 tot 23 jaar. Zo staat er nu een goed
functionerende regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdige schoolverlaters.
Ze hebben alle jongeren die zonder een startkwalificatie de school verlaten in beeld. Ze hebben onder
meer coaches, cursussen en trainingen om jongeren weer naar school terug te leiden. Want Meppel wil
dat iedere jongere een startkwalificatie heeft als hij of zij van school gaat.
Burgemeester & Wethouders van Meppel.
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Inleiding
Een belangrijk instrument bij het beschermen van het recht op onderwijs is de leerplicht. Leerplicht geldt
voor kinderen van 5 tot en met het einde van het schooljaar waarin het 16 jaar is geworden.
Na de leerplicht begint de kwalificatieplicht. Met de kwalificatieplicht wordt de leerplicht verlengd tot de
dag waarop de leerling een startkwalificatie heeft gehaald of tot de dag waarop hij of zij 18 jaar wordt.
Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of minimaal mbo niveau 2.
Het college van Burgemeester en Wethouders van een gemeente moet volgens artikel 25 van de
Leerplichtwet elk jaar verslag uitbrengen aan de raad over het in het laatst afgesloten schooljaar
gevoerde beleid inzake de handhaving van de leerplicht en de kwalificatieplicht en de resultaten daarvan.
Dat gebeurt in de vorm van een jaarverslag. In het jaarverslag staan de resultaten van de bescherming
van het recht op onderwijs. Niet alleen de aantallen uit de jaarlijkse opgave volgens artikel 25, ook de
duiding van die cijfers dragen bij aan het beschermen van het recht op onderwijs.

Van 0 – 24 jaar: iedereen in beeld
Van de voor- en vroegschoolse educatie tot het regionaal meld- en coördinatiepunt: van 0 tot 24 jaar zijn
kinderen en jongeren ‘in beeld’ bij de gemeente.
Dit begint al bij ‘Kansrijke Start’ dat zich richt op de 1e 1000 dagen van het leven van kinderen die
cruciaal zijn voor een goede start. In Meppel zorgt de projectgroep Kansrijke Start Meppel voor een
samenhangende aanpak en onderlinge verbinding met doel: elk kind in de gemeente Meppel een gelijke
kans op een goede start!
Voorschoolse voorzieningen en basisscholen werken samen vanuit een doorgaande leer- en
ontwikkelingslijn. Zij gebruiken o.a. voor de warme overdracht een overdrachtsformulier: het ‘Meppeler
overdachtsformulier’. De preventieve aanpak begint al in de vroege jaren van een schoolgaand kind.
Zo gaan de leerplichtambtenaren vanuit het project “handhaving en zorg in het primair onderwijs” ook
preventiever samenwerken met de basisscholen.
Op het voortgezet onderwijs nemen de leerplichtambtenaren al langer deel aan zorg overleggen en
voeren zij samen met de scholen de spijbelspreekuren uit.
Op het mbo zijn de leerplichtambtenaren aanwezig op de zorg overleggen; bij het Entree onderwijs
vinden preventieve gesprekken plaats.
Zodra de jongere 18 jaar is, komt het RMC in beeld. Bij het RMC zijn trajectbegeleiders werkzaam die
betrokken zijn bij jongeren van 18 tot 24 jaar.
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Onderwijs voorzieningen
Het onderwijsaanbod in Meppel is breed en divers. In Meppel wordt (speciaal) basis-,
voortgezet(speciaal) onderwijs, MBO en HBO aangeboden. Leerlingen vanuit de omringende gemeenten
zoals Staphorst, Westerveld en de Wolden zijn ruim vertegenwoordigd op de scholen in Meppel.
Meppel vervult hiermee een regiofunctie.
Het onderwijsaanbod in Meppel ziet er als volgt uit:
Voorschoolse voorzieningen

Voorschoolse voorzieningen bieden in Meppel peuterspeelzaal en
VVE trajecten voor alle kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar.
Ze vormen samen met de basisscholen Integrale KindCentra

Primair onderwijs

Het primair onderwijs is bestemd voor leerlingen van 4 tot en
met 12 jaar

Speciaal basisonderwijs

Basisscholen voor kinderen met een leerachterstand,
gedragsproblemen, opvoedingsmoeilijkheden of omdat ze
speciale zorg en aandacht nodig hebben.

(Voortgezet)speciaal
onderwijs

Soms heeft een leerling extra ondersteuning nodig. En kan de
basisschool of school voor speciaal basisonderwijs (sbo) die niet
bieden. Een leerling kan dan naar het speciaal onderwijs.

Voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs is het reguliere onderwijs dat
leerlingen na afronding van het primair onderwijs volgen.

Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs is voortgezet onderwijs.
Praktijkonderwijs bereidt leerlingen zo goed mogelijk voor op
de maatschappij. Leren, werken, redzaamheid, burgerschap en
vrije tijd zijn daarbij belangrijke aspecten.

MBO

Mbo staat voor middelbaar beroepsonderwijs. Het is onderwijs
dat aansluit op de middelbare school (vmbo). De mboopleidingen bereiden je voor op het uitoefenen van een vak
of beroep.

PABO

PABO biedt in Meppel de internationale lerarenopleiding aan.

Taken leerplicht en onderwijs
Het signaleren van verzuim begint bij de scholen. Zij zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor het
voorkomen en het stoppen van verzuim.
Daarnaast is het van belang dat scholen tijdig het verzuim melden via DUO, zodat de vervolg aanpak van
het verzuim gezamenlijk met de leerplichtambtenaar kan worden opgepakt.
De wettelijke verplichting tot melden van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim ligt bij 16 uur
in 4 aaneengesloten lesweken. Scholen mogen eerder verzuim melden als afstemming met de
leerplichtambtenaar gewenst is of er veel zorg is.
Bij ziekteverzuim wordt allereerst verwezen naar de GGD jeugdarts.

Leerplichtambtenaar
De leerplichtambtenaren werken volgens de landelijke Methodische aanpak schoolverzuim (MAS)
waarbij er naast handhaving ingezet wordt op zorg. Doel is o.a. terug- of toeleiding naar een passend
onderwijsprogramma voor iedere jongere; maatregelen moeten licht zijn waar kan en zwaarder
waar nodig.
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Het is daarom noodzakelijk om gesprekken te voeren met ouders, leerling en andere betrokkenen.
Zo krijgt de leerplichtambtenaar een compleet beeld van de leerling. In Meppel maken de
leerplichtambtenaren deel uit van het team jeugd. Hierdoor zijn er korte lijnen omtrent de aanpak van
het verzuim, de inspanningen vanuit het onderwijs (begeleiding) en als dit nodig is de inzet van de
hulpverlening. Bij jongeren die bijna de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt wordt het RMC betrokken.
Regionale Meld- en Coördinatie functie voortijdig schoolverlaten (RMC)
Het RMC Zuidwest-Drenthe bestaat uit de gemeenten Hoogeveen, De Wolden, Westerveld en Meppel.
Het RMC heeft als doel het voorkomen en terugdringen van het voortijdig schoolverlaten met andere
woorden: het bevorderen dat iedere jongere een startkwalificatie haalt.
Naast gesprekken op het stadhuis met ouders en jongere, neemt de leerplichtambtenaar deel aan zorg
overleggen op scholen ( met ook hulpverlening) en zorg advies teams.
Daarnaast neemt de leerplichtambtenaar deel in of organiseert de volgende overleggen waarvan de
afgelopen maanden veelal via Teams:
• Spijbelspreekuren op de scholen voor voortgezet onderwijs
• Werkgroep maatwerk en coaching vanuit programma Vroegtijdig School Verlaten
• Project 18-/18+
• Sociaal team jeugd
• Thuiszittersoverleg: afstemming met coördinator samenwerkingsverband VO
• Project onderwijs/zorg met van Boeijen en de Mackayschool
• Project ‘de jongere staat centraal’ Stad en Esch
• Ziekteverzuim aanpak met de jeugdartsen GGD
• Preventieve aanpak op het Drenthe college Entree onderwijs
• Werkoverleg en casuïstiek team jeugd/ leerplicht
• Leerplichtoverleg met collega’s omliggende gemeenten en Drents Breed
• Rechtbankzittingen

Per 1 mei is onze nieuwe collega Sanne Arkes begonnen. Sanne gaat zich richten op het voortgezet
onderwijs en het mbo. Voor haar een bijzondere tijd om te starten in een nieuwe organisatie met nieuwe
collega’s en een nieuwe functie.
Fysiek kennismaken binnen de scholen kon helaas nog niet: we hebben – op afstand – een fietstocht
door Meppel gemaakt om in ieder geval een indruk van de diverse schoollocaties te geven.

Voortijdig schoolverlaten en RMC
Nieuwe structuur RMC
Gemeenten in de RMC regio Zuidwest Drenthe hebben het afgelopen jaar een nieuwe structuur
ontwikkeld. Er zijn in de nieuwe structuur afspraken gemaakt over de verdeling van taken en de wijze
waarop het RMC gaat opereren en besluiten nemen. Gelijkwaardigheid, afstemming en samenwerking
zijn daarbij de sleutelwoorden. Er is bij het opzetten van de nieuwe structuur afgesproken dat:
• De contactgemeente opereert namens de vier gemeenten, die elk een gelijkwaardige positie hebben.
• Er ruimte is voor grensoverschrijdende samenwerking. Met name met partijen in de regio IJsselVecht, waar jongeren uit onze regio naar school gaan, werkervaring opdoen, of een baan vinden.
Samenwerkingsrelaties met de arbeidsmarktregio Zwolle zijn hierin wezenlijk, omdat het grootste
deel van de jongeren op deze regio is georiënteerd.
• Het RMC is in de uitvoering nabij de jongeren georganiseerd. Dat wil zeggen dat zoveel mogelijk faceto-face (en telefonische) contacten bestaan met jongeren zelf, hun ouders, medewerkers leerplicht,
sociale zaken en participatiewet, zorgverleners, UWV en rond de arbeidsmarkt. Hier kan een lokale
benadering nuttig zijn.
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VSV programma
Scholen en de vier RMC-gemeenten hebben samen gewerkt aan een nieuw programma voor de komende
vier jaar om voortijdig schoolverlaten (vsv) tegen te gaan. Het programma ´Regionale aanpak voortijdig
schoolverlaten 2020-2024´ is gebaseerd op een analyse van cijfers en ervaringen van de afgelopen vier
jaar en is afgestemd met de welzijnsorganisaties.
Er is een analyse uitgevoerd op basis van cijfers van DUO en eigen cijfers, maar ook op basis van
ervaringen van scholen, het RMC, leerplichtambtenaren welzijnsorganisaties, en andere afdelingen van
de gemeente.
De scholen waarom het gaat zijn het voortgezet (speciaal) onderwijs en scholen van het middelbaar
beroepsonderwijs. Ook is er gekeken naar de actuele maatschappelijke vraagstukken en de ambitie die
wij als regio hebben voor de komende vier jaar.
Het programma voor de komende vier jaar bestaat uit trajecten ter voorkoming van vroegtijdig
schoolverlaten (preventie) en trajecten voor de kwetsbare leerlingen die dreigen uit te vallen of al zijn
uitgevallen (ondersteuning). De trajecten vormen een samengesteld pakket van interventies op school en
buiten de school (integrale aanpak). Het bewaken van het resultaat is toevertrouwd aan de regiegroep
en het bestuurlijke overleg. Door tussentijdse evaluaties kan er op tijd worden bijgestuurd waar nodig of
kan er gekozen worden voor een aangepaste koers die aansluit bij nieuwe ontwikkelingen.

Terugblik schooljaar 2019-2020
Corona en leerplicht
Vanaf 16 maart 2020 zijn de scholen gesloten vanwege de coronacrisis. Het fysieke onderwijs zoals we
dat in Nederland kennen, moest noodgedwongen plaatsmaken voor online onderwijs.
De gemeente Meppel heeft de landelijke richtlijn gevolgd waardoor de leerplichtambtenaren vrijwel
geheel thuis gewerkt hebben. De meeste afstemming vond plaats via Teams.
Alleen bij stagnerende cases of zorg om de veiligheid was het mogelijk op het stadhuis af te spreken:
zo heeft de leerplichtambtenaar in één casus proces verbaal opgemaakt tegen jongere en ouder op
het stadhuis.
In deze corona tijd hebben de leerplichtambtenaren deel genomen aan diverse online trainingen of
Webinars waaronder
•
•
•
•
•

Voeren van deurgesprekken
Angst en corona
Autisme (hulp vragen, leren, gevoel uitzetten)
BOA module
Leerplicht en corona

Doordat leerlingen fysiek niet naar school gingen, verdween er een aantal leerlingen uit beeld bij de
scholen. Niet alle leerlingen hadden thuis de mogelijkheid om deel te nemen aan de online lessen.
Ook lukte het soms ouders niet om te ondersteunen bij het schoolwerk en/of hierop toe te zien.
Om ieder kind/jongere het recht op leren te kunnen bieden, lag de rol van de leerplichtambtenaar vooral
op de bescherming van het recht op onderwijs. Contact maken met scholen, ouders en leerlingen stond
in de coronaperiode centraal.
Vanuit de afdeling leerplicht hebben wij alle scholen in Meppel gebeld en geïnformeerd of alle leerlingen
nog in beeld waren en meededen aan de online lessen.
Wanneer scholen aangaven dat ze geen contact konden krijgen met ouders/leerlingen of dit niet het
gewenste resultaat had, gingen we vanuit de afdeling leerplicht contact leggen met ouders en leerlingen.
Enerzijds informeren naar het welzijn/welbevinden van ouders en leerlingen. Anderzijds vragen naar het
verzuim en de achterliggende reden, maar ook ondersteuning aanbieden waar mogelijk.
Daarnaast hebben we als leerplichtambtenaar ook gesprekken gevoerd over de angst voor corona.
Hierbij werd erkenning gegeven voor angsten en zorgen en ouders tot nadenken gebracht.
Tevens werd het sociaal-emotionele aspect benadrukt en het belang van onderwijs.
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De gesprekken door leerplicht met ouders werden door de ouders zelf als prettig ervaren. Ze vonden
het fijn dat ze gehoord werden in hun angsten en gevoel en dat er meegedacht werd over hun kind.
Veel van die gesprekken hebben er uiteindelijk ook toe geleid dat ouders hun kind weer naar school toe
lieten gaan.
Spijbelspreekuren in het voortgezet onderwijs.
In het schooljaar 2016/2017 zijn we begonnen met het spreken van leerlingen die licht verzuim hebben
op het voortgezet onderwijs. Onder licht verzuim wordt verstaan: tussen 6 tot 8 keer te laat komen en/of
spijbelen zonder duidelijke reden.
Afdoening van dit lichte verzuim valt onder de verantwoordelijkheid van de school. Leerlingen worden
door de school aangesproken op verzuim en ze voeren strafmaatregelen uit zoals bijv: gemiste uren
inhalen, Aula schoonmaken, melden, etc.
Het doel van het spreekuur is beginnend verzuim stoppen en zo een DUO melding voorkomen.
Tijdens het gesprek wordt gesproken over de reden van het verzuim en wordt er samen met de leerling
gekeken wat er aan gedaan kan worden. Redenen die vooral ten grondslag liggen aan het te laat komen
tijdens de eerste les zijn: verslapen, niet uit bed kunnen komen of te laat uit bed komen, afstand tot
school of treuzelen. Verzuim en/of te laat komen tijdens de schooldag ontstaat vaak bij leswisselingen,
onduidelijkheid over het rooster of na terugkomst van de gymles.
Afspraken die gemaakt worden zijn: eerder uit bed komen, wekker zetten, spullen op tijd klaarmaken en
beter op de tijd letten.
Dit schooljaar hebben de leerplichtambtenaren (samen met collega-leerplichtambtenaren uit de regio)
in totaal 76 leerlingen gesproken. 38 leerlingen waren woonachtig in de gemeente Meppel. Van deze 38
leerlingen zijn er uiteindelijk 6 via DUO gemeld bij de leerplichtambtenaar.
Het spijbelspreekuur op het voortgezet onderwijs draagt bij aan de afname van verzuim en biedt de
scholen ondersteuning in de verzuimaanpak. De afname van verzuim is te zien in de cijfers van het
aantal DUO-meldingen van de afgelopen schooljaren. Was dit in 2017-2018 nog 41% van het aantal
gesproken leerlingen, in 2018/2019 lag dit percentage op 24%. In 2019-2020 betreft het percentage nog
15% (Het percentage DUO-meldingen heeft betrekking op de Meppeler leerlingen).
Kanttekening: Vanwege de Corona-crisis hebben we aanzienlijk minder leerlingen kunnen spreken op
de scholen.
Projectgroep 18-/18+
Doel: kwetsbare jongeren (18-/18+) worden door de gemeente actief benaderd en integraal geholpen
naar volwassenheid.
De verwachting van de maatschappij is dat 18 jarigen zelfstandig zaken kunnen regelen en financiële
verantwoordelijkheid kunnen dragen. Zo wordt er verwacht dat jongeren studiefinanciering kunnen
aanvragen, een zorgverzekering kunnen afsluiten, een uitkering kunnen aanvragen, of hulp vragen
bij instanties.
Kwetsbare jongeren kunnen dit niet alleen, bijvoorbeeld door het ontbreken van een steunend netwerk
of door verstoring vanuit hun persoonlijke ontwikkeling. De kans is groot dat kwetsbare jongeren die
zichzelf niet melden met een hulpvraag, buiten beeld raken en de problemen zich zullen opstapelen.
Jongeren kunnen aanlopen tegen problemen op cruciale momenten bij de overgang naar volwassenheid,
zoals de overgang van school naar werk, bij het beschikken over voldoende financiële middelen en de
overgang naar zelfstandig wonen. Als gemeente willen we jongeren zo goed mogelijk ondersteunen
naar volwassenheid. Het streven is daarbij een integrale benadering van de problemen van de inwoners,
waarbij alle betrokken interne en externe partijen samenwerken en afstemming vinden met elkaar.
Deelnemers aan dit overleg zijn: WMO-consulent, jeugdconsulent, poortwachter, jongerencoach,
consulent doelgroepenregister, leerplichtambtenaar, schuldhulpcoach en RMC trajectbegeleider.
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Stand van zaken project Leerplicht, Zorg en Handhaving in het Primair Onderwijs.
In het afgelopen schooljaar is er uitvoering gegeven aan dit project. Samen met de basisscholen,
het schoolmaatschappelijk werk, jeugdarts van de GGD, de leerplichtambtenaren en de jeugdconsulent is
een uitvoeringsplan opgesteld.
In dit uitvoeringsplan zijn aanbevelingen gedaan en is beschreven wat we gaan doen om de
samenwerking tussen de basisscholen en de gemeente te versterken waarbij verzuim centraal staat.
De input voor het plan is geleverd vanuit de uitkomsten van een onderzoek onder de basisscholen
over o.a. de verzuimaanpak binnen de scholen en door de projectgroep. Activiteiten die in het
uitvoeringsplan beschreven zijn hebben betrekking op het vroegtijdig signaleren van schoolverzuim,
acties ten aanzien van het zogenaamde luxeverzuim (handhaven) en voorlichtingsactiviteiten over verlof,
vrijstellingen, etc. De start van de uitvoering van het project was gepland in januari/februari 2020,
echter door organisatorische redenen, en door het ontstaan van de Corona-crisis in Maart van dit jaar is
dit vertraagd.
We hebben met de meeste basisscholen afspraken gemaakt over de inzet van de leerplichtambtenaren
bij bijvoorbeeld de zorgadvies teams op de scholen. In november 2020 vindt een eerste
evaluatiemoment plaats.
‘De jongere staat centraal’ bij Stad en Esch
Binnen het project ‘De jongere staat centraal’ werken Stad en Esch, Welzijn MensenWerk en
het samenwerkingsverband VO ZW Drenthe intensief samen om te investeren in een goede
samenwerking tussen onderwijs, zorg en gemeente. Doel is voor elke leerling/jongere die dat
nodig heeft een onderwijsarrangement en/of hulpaanbod. Door de realisatie van een effectieve,
interprofessionele samenwerking in teamverband wil men een sterke verbinding en aansluiting
tussen het onderwijs en de gemeenten. Vervolgens is het zogenaamde Inter Professionele Team(IPT)
ontstaan waarin de volgende partijen zitting hebben: ondersteuningscoördinator van Stad en Esch,
school maatschappelijk werker, verpleegkundige van de GGD, JGZ, leerplichtambtenaar en de
praktijkondersteuner jeugd. Samenwerken vanuit de zienswijze van het project leidt volgens de
projectomschrijving tot een kwaliteitsverbetering in het onderwijs en draagt bij aan minder voortijdige
schoolverlaters en thuiszittende leerlingen. Bovendien biedt het jongeren perspectief op een veilig en
stimulerend opvoedklimaat dat kansen biedt op een succesvolle uitstroom naar vervolgopleiding/werk.
Onderwerpen die afgelopen schooljaar aan de orde zijn geweest bij bijeenkomsten van het IPT zijn
o.a.: warme overdracht van PO naar VO, mentoren en docenten en de aanpak van schoolverzuim,
protocol ziekteverzuim, ondersteuningsroute binnen Stad en Esch en ouderbetrokkenheid.

Analyse van de cijfers
In het schooljaar 2019-2020 zijn de volgende zaken opgevallen (voor statische gegevens zie de bijlagen)
Primair onderwijs: Er is een stijging van het aantal DUO-meldingen (19) in vergelijking tot het schooljaar
2018-2019 (8). Deze stijging is vooral te verklaren door de actieve rol van de leerplichtambtenaar tijdens
de Coronacrisis. In de maanden mei en juni zijn in totaal 9 DUO-meldingen gedaan vanwege verzuim
waarbij o.a. angst voor besmetting.
Voortgezet onderwijs: Er is een lichte stijging van het aantal DUO-meldingen. In het schooljaar 20182019 zijn 52 meldingen binnengekomen en in 2019-2020 waren dit er 57. In de periode vanaf de lock
down zijn er aanzienlijk minder meldingen gedaan dan in een normale situatie.
Middelbaar beroepsonderwijs: Het aantal meldingen is sterk afgenomen in vergelijking tot het schooljaar
2018-2019. In dit schooljaar zijn er 111 DUO-meldingen gedaan (grotendeels verzuim van 16 uur in
4 lesweken). In het schooljaar 2019-2020 waren dit 77 meldingen. Ook dit is verklaarbaar door de
lock down.
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Algemeen
Door de Coronacrisis zijn er dit schooljaar vanuit het VO en het MBO minder DUO-meldingen gedaan.
De meldingen van het Primair onderwijs zijn juist toegenomen. Dit had te maken met het feit dat de
leerplichtambtenaren na 1 juni ( toen de scholen weer volledig opstartten) actief de basisscholen hebben
gebeld om te informeren of alle kinderen weer op school waren. Bij afwezige kinderen is er geadviseerd
een verzuimmelding te doen. In het VO en het MBO was de situatie anders: deze scholen bleven langer
gesloten en de leerlingen volgden deels online onderwijs.
De leerplichtambtenaren hebben vanaf medio maart tot juli 46 meldingen ontvangen van afwezigheid.
In 30 gevallen is hierover contact geweest met de ouders en/of leerling. Bij 16 meldingen is er
afstemming met de school geweest en was het onderwijs inmiddels hervat. In schooljaar 2018-2019 zijn
in de maanden maart t/m juli 87 DUO meldingen gedaan.
In totaal is er 4 keer (2 gezinnen) melding gedaan van luxeverzuim (onterecht vakantieverlof). In beide
gevallen betrof het 1 dag ongeoorloofd verzuim voor de eerste keer. Na afstemming met het Openbaar
Ministerie heeft de leerplichtambtenaar dit afgedaan met een officiële waarschuwing.
Overige meldingen (zorg, informatie en advies)
Het aantal meldingen gedaan vanuit zorg is 64. Deze meldingen komen vooral voor rekening van het
voorgezet (speciaal) onderwijs namelijk 67%. 20% van de zorgmeldingen kwam uit het MBO en 11%
vanuit het Primair onderwijs.
Ten opzichte van het vorig schooljaar zijn de meldingen vanuit het voorgezet (speciaal) onderwijs
gestegen. De meldingen vanuit het MBO zijn iets gedaald. Vanuit het primair onderwijs is dit vrijwel
gelijk gebleven.
De zorgmeldingen zijn vooral gedaan vanwege zorgen over de psychische problemen van een leerling
(39%), vanwege probleemgedrag op school (28%) en problemen thuis (14%). In 34% van de
zorgmeldingen is doorverwezen naar een ketenpartner, 34% is positief afgesloten en bij 28% van de
zorgmeldingen is alsnog een verzuimmelding via DUO ontvangen.
Het aantal informatie- en adviesvragen was 65. 47% van de vragen betreft jongeren uit het voortgezet
(speciaal) onderwijs. Vorig schooljaar was dit 28%. Het MBO is bijna gelijk gebleven met 23%. Het
primair onderwijs is gedaald van 33% naar 20%.
De informatie en adviesvragen komen voor bijna de helft vanuit de scholen, bijna een derde vanuit
ouders/verzorgers en een kleiner gedeelte vanuit de ketenpartners. De vragen die gesteld worden gaan
over wet- en regelgeving, dat iemand van school wil maar niet weet of dit mag of men op zoek is naar
een andere school.
Proces verbaal en Halt
Er zijn dit schooljaar 2 jongeren (uit het voortgezet onderwijs) naar HALT verwezen t.o.v. 7 jongeren
vorig schooljaar. Bij 4 jongeren is er proces verbaal opgemaakt (2 uit het VO en 2 uit MBO) t.o.v. 7
jongeren vorig schooljaar. Bij 1 jongere is twee maal proces verbaal opgemaakt. De leerplichtambtenaar
bekijkt vanuit de MAS of een hulpverleningstraject mogelijk is. Daarnaast is er door de Corona-crisis
minder recidive gemeld.
Thuiszitters
Er is een daling van het aantal thuiszitters: van 22 vorig schooljaar naar 6 dit schooljaar.
Daarbij hanteren we de definitie van het Ministerie van OCW: de leerplichtige of kwalificatie-plichtige
jongeren die staan ingeschreven op een school en 4 weken aaneengesloten ongeoorloofd verzuimen.
Over de thuiszitters is regelmatig afstemming met de coördinator van het samenwerkingsverband
voortgezet onderwijs in Meppel. Daarnaast zijn er leer-of kwalificatie-plichtige jongeren die (langdurig)
niet op school aanwezig zijn vanwege voornamelijk psychische klachten en die daarvoor in behandeling
zijn. In het afgelopen schooljaar was dit bij 5 leerlingen het geval.
Over deze leerlingen is regelmatig overleg met de leerling, ouders, school, hulpverlening en leerplicht.
De leerplichtambtenaren in de gemeente Meppel werken daarnaast nauw samen met de andere
consulenten in het sociaal domein (Jeugd, WMO en participatie).
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Aanbevelingen schooljaar 2020-2021
•
•
•

Verdere uitvoering geven aan het project Leerplicht, zorg en handhaving in het primair onderwijs.
Aansluiten bij het project” Onderwijs en zorg voor de jeugd”.
Mede uitvoering geven aan het programma “regionale aanpak voortijdig schoolverlaten” 2020-2024.
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Bijlagen
Bijlage: Statistische gegevens leerplichtigen
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