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Inleiding

De leerplicht is een belangrijk instrument bij het beschermen van het recht op onderwijs voor onze
jeugd. Leerplicht geldt vanaf 5-jarige leeftijd tot en met het schooljaar waarin een leerling 16 jaar
wordt. Na de leerplicht begint de kwalificatieplicht tot de leerling 18 jaar wordt of een startkwalificatie
haalt (diploma havo, vwo of minimaal mbo niveau 2).
Het college van Burgemeester en Wethouders moet elk jaar verslag uitbrengen aan de gemeenteraad.
Dit staat in artikel 25 van de Leerplichtwet en betreft het voorafgaande schooljaar. Het verslag gaat over
het gevoerde beleid omtrent de handhaving van de leerplicht/kwalificatieplicht en de resultaten daarvan.
Preventie
Bij de gemeente Meppel zijn de kinderen en jongeren goed in beeld. Van Kansrijke Start (0-3 jaar),
het Meppeler overdrachtsformulier , Meppeler Akkoord voor onderwijs en zorg, Handhaving en zorg in het
primair onderwijs, preventieve inzet in het voortgezet onderwijs tot aan de Regionale Meld en Coördinatie
(RMC) functie voortijdig schoolverlaten (18-23 jaar).
Project Leerplicht, Zorg en Handhaving in het Primair Onderwijs
De aanleiding tot het project is het college uitvoeringsprogramma 2018-2022. De uitvoering is in
schooljaar 2019-2020 gestart. Doel is door de extra inzet van een leerplichtambtenaar in het Primair
onderwijs verzuim vroegtijdig in beeld te krijgen. In november 2020 is een eerste tussenevaluatie
geweest. De scholen zijn positief over de inzet van de leerplichtambtenaar in hun Zorg Adviesteams.
Leerplicht is eerder en beter in beeld bij de scholen en de lijnen zijn korter geworden. Scholen hebben
ook meer inzicht gekregen in de definities van schoolverzuim. Dit heeft geleid tot meer aandacht voor
de verzuimregistratie. Ook de communicatie met ouders hierover is verbeterd. Het project wordt elk jaar
geëvalueerd. Eind 2022 vindt de eindevaluatie plaats.
Spijbelspreekuren
Op het voortgezet onderwijs neemt leerplicht deel aan de verschillende zorgstructuren en worden de
spijbelspreekuren uitgevoerd. Sinds 5 jaar hebben de leerplichtambtenaren preventieve gesprekken met
leerlingen die licht verzuim hebben (6 tot 8 keer te laat en/of spijbelen).
Het doel van het spreekuur is het verzuim te stoppen door afspraken te maken en/of hulp in te zetten.
Dit schooljaar hebben de leerplichtambtenaren (samen met collega’s uit de regio) 63 leerlingen
gesproken waarvan 33 uit de gemeente Meppel. Door Corona maatregelen en onderwijssluiting
vonden de spreekuren niet altijd fysiek plaats. 35 leerlingen en ouders hebben een brief over het
verzuim ontvangen. Van de 98 leerlingen zijn er daarna 7 alsnog gemeld bij de leerplichtambtenaar.
Het spreekuur op het voortgezet onderwijs ondersteunt de scholen in hun verzuimaanpak en zorgt ervoor
dat de leerlingen vroegtijdig in beeld zijn.
Op het mbo zijn de leerplichtambtenaren aanwezig bij de zorg overleggen. Bij het Entree onderwijs
vinden preventieve gesprekken plaats met jongeren.
Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) Zuidwest Drenthe
Zodra de jongere 18 jaar is verzorgt leerplicht een warme overdracht naar het RMC. Het RMC ZuidwestDrenthe bestaat uit de gemeenten Hoogeveen, De Wolden, Westerveld en Meppel. Het RMC heeft
als doel het voorkomen en terugdringen van het voortijdig schoolverlaten (vsv). Het RMC stimuleert
jongeren om een startkwalificatie te halen. Scholen en de RMC-gemeenten hebben samengewerkt
aan een nieuw programma voor de komende jaren (2020-2024) om voortijdig schoolverlaten tegen te
gaan. De volgende trajecten worden uitgevoerd: VSV Coaching, voorzieningen zoals de trajectklas en
monitoring van de kwetsbare jongeren.
VVA Voorziening Vroegtijdig aanmelden Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO).
Scholen kunnen met deze ict-voorziening veilig digitaal aanmeldinformatie van potentiële mbo-leerlingen
uitwisselen. Hiermee wordt mogelijke schooluitval vroegtijdig in kaart gebracht. Bij leerplicht komen de
signalen van leerlingen binnen die nog geen mbo-aanmelding hebben. In maart 2021 kwamen er 168
signalen binnen. Voor de start van het nieuwe schooljaar zijn al deze leerlingen geplaatst en gestart.
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“Schoolverzuim is vaak een
eerste teken dat er iets niet
goed gaat met een jongere.
En regelmatig een signaal
van achterliggende problemen.
Onze leerplichtambtenaren schakelen
steeds tussen handhaven aan de ene kant,
en het bieden van passende zorg aan de
andere kant. Wel zien we dat de nadruk
steeds meer op de zorg komt te liggen.

Jaarverslag Leerplicht 2020-2021

Dankzij de preventieve aanpak onderhoudt leerplicht goed contact met het
onderwijs; van basisschool tot en met het
middelbaar beroepsonderwijs. Vanaf de
eerste signalen wordt gezamenlijk actie
ondernomen om schooluitval te
voorkomen. Die samenwerking met
onderwijs, zorg en maatschappelijke
organisaties is essentieel om alle jongeren
van 0 – 23 jaar in beeld te hebben en
passend te ondersteunen.
Van gezinnen helpen met een ‘kansrijke
start’ tot jongeren ondersteunen om hun
startkwalificatie te behalen. In Meppel
gaan we samen om onze kinderen staan.”

Aantal verzuimmeldingen

Vrijstelling van de inschrijving op school

Primair onderwijs (PO)
Speciaal onderwijs (SO)
Voortgezet onderwijs (VO)
Voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
Middelbaar beroeps onderwijs (MBO)

Aantal leerplichtige jongeren

Jaap van der Haar, wethouder onderwijs
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Jongeren die psychisch/lichamelijk niet in staat
zijn naar school te gaan
ouders kunnen geen school vinden
volgens hun levensovertuiging
jongere gaat in het buitenland naar school
jongere volgt een andere
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Bij Start schooljaar
Nieuwe jongeren
Opgelost:
- terug naar school
- 18 jaar en overdracht RMC
- verhuisd
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Terugblik schooljaar 2020-2021

Corona en leerplicht
Aan het begin van schooljaar 2020-2021 startten de scholen deels fysiek. Helaas kwam er na de
kerstvakantie een 2e lock-down. Scholen moesten het afstandsonderwijs weer oppakken. Voor de meest
kwetsbare leerlingen was het mogelijk om fysiek op school te komen. De rol van de leerplichtambtenaar
lag het voorgaande schooljaar bij het beschermen van het recht op onderwijs. Bij de start van dit
schooljaar kwam naast zorg ook handhaving aan de orde. De zorg voor aanwezigheid van vooral de
kwetsbare leerling bleef net als vorig schooljaar hoog.
Wat opviel was de toename van hardnekkig schoolverzuim. De jongeren die vorig schooljaar moeite
hadden met het online onderwijs kwamen ook dit schooljaar in beeld bij leerplicht. Om beter in contact
te komen met deze leerlingen hebben we er vaker voor gekozen fysiek in gesprek te gaan. De motivatie
van deze jongeren en het weer actief worden was een terugkerend thema.
Analyse van de cijfers
In het schooljaar 2020-2021 zijn de volgende zaken opgevallen (voor statische gegevens zie de bijlage).
In het voortgezet onderwijs zien we een verdubbeling van het aantal meldingen t.o.v. voorgaande jaren.
Bij de meeste meldingen van verzuim hebben de jongeren aangegeven moeite te hebben met de online
lessen. Hierdoor ontstonden motivatieproblemen, persoonlijke problemen en moeite met het zelfstandig
werken. Het aantal meldingen vanuit zorg is dit schooljaar iets gedaald naar 50 met name vanuit het
voortgezet (speciaal) onderwijs. De zorg betreft met name psychische problematiek, gedrag op school
en problemen in de thuissituatie. Het aantal informatie- en advies vragen van scholen, ouders en
ketenpartners bedroeg net als het voorgaande jaar 65.
Er zijn dit schooljaar meer jongeren (met name uit het voortgezet onderwijs) naar HALT verwezen.
Doordat 2 jongeren hun HALT negatief hebben afgerond is tegen hen proces verbaal opgemaakt.
Tegen 10 jongeren (6 uit VO en 4 MBO) is er proces verbaal opgemaakt t.o.v. 4 vorig schooljaar.
Daarnaast is er 2 maal proces verbaal wegens luxe verzuim en 2 maal wegens absoluut verzuim tegen
ouders opgemaakt. Bij vrijwel alle jongeren is er ook hulpverlening betrokken en is er sprake van
doorgaand verzuim ondanks waarschuwing en hulp.
Er is een stijging van het aantal thuiszitters: van 6 naar 9 dit schooljaar. De problematiek is door Corona
toegenomen bij die jongeren die al kwetsbaar waren en verzuim lieten zien.
Daarnaast zijn er leer-of kwalificatieplichtige 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 8 leerlingen het geval. De ernst van de klachten en de duur van de afwezigheid op
school is toegenomen.
Over deze leerlingen is regelmatig overleg met de leerling, ouders, school, hulpverlening en leerplicht.
De leerplichtambtenaren werken ook nauw samen met de andere consulenten in het sociaal domein.

Aanbevelingen schooljaar 2021-2022

Verdere uitvoering geven aan het project Leerplicht, zorg en handhaving in het primair onderwijs en
zorgen dat deze preventieve inzet van leerplicht geborgd wordt door:
• Het organiseren van een voorlichtingsbijeenkomst.
• Het verduidelijken van de verlofregels rondom de schoolvakanties.
• Een 2e tussenevaluatie 2021 en een eindevaluatie in 2022.
De leerplichtambtenaren gaan de training ‘systeemgerichte benadering van schoolverzuim’ volgen om zo
goed aan te sluiten bij de werkwijze van de jeugdconsulenten binnen team Opgroeien.
Met het samenwerkingsverband stemmen we af rondom jongeren waarvoor een vrijstelling van de
inschrijvingsplicht wordt ingediend.
De voorlichting die vorig schooljaar gepland stond op het voortgezet onderwijs wordt nu vormgegeven.
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