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Informatienota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: Leerplichtjaarverslag 2017-2018
Kernboodschap
Conform artikel 25 van de Leerplichtwet brengen burgemeester en wethouders jaarlijks
verslag uit aan de gemeenteraad over het laatst afgesloten schooljaar. Het verslag biedt
inzicht in de omgang en wijze van behandeling van het schoolverzuim van leerplichtige
en kwalificatieplichtige jongeren. Dit doen wij in de vorm van bijgaand jaarverslag over
het schooljaar 2017-2018.
Eerdere besluiten
Datum

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk
het zaaknummer/documentnummer)

Toelichting
De inzet van de leerplichtambtenaar is gericht op preventie. Dit doet de
leerplichtambtenaar samen met ouders/school/partners én leerling. Met als doel het
voorkomen van voortijdig schoolverlaten en het bevorderen dat zoveel mogelijk
leerlingen een startkwalificatie1 halen. Hiertoe wordt er ook in onze gemeente gewerkt
conform de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS).
In de regio (Druten, Wijchen, Beuningen, Heumen en Mook en Middelaar) werken de
leerplichtambtenaren intensief samen. Hiermee bundelen ze hun professionaliteit, wat
leerlingen, ouders en school ten goede komt. Middels de huidige opmaak van dit
jaarverslag wordt ook deelgenomen aan het regionale format voor het leerplichtverslag.
Gevolgen
Voor Druten is de leerplichtambtenaar bij 146 zaken betrokken geweest. Het relatief
verzuim2 (dit is signaal3- en luxe verzuim4) is veruit het hoogste. Relatief verzuim betrof
119 zaken, waarvan het 4 keer om luxe verzuim ging.
Na interventie van de leerplichtambtenaar is bijna 60 procent van de leerlingen weer
naar school gegaan.
Bij 12 procent is er gehandhaafd. Hierbij ging het 14 keer om een waarschuwing, 2 keer
om een proces-verbaal en 1 keer om een verwijzing naar Bureau Halt5.
Verder is 11 procent van de leerlingen doorverwezen naar (jeugd)hulpverlening.
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Een startkwalificatie is een afgeronde havo/vwo-opleiding of mbo-diploma niveau 2 of hoger.
Een leerling is zonder toestemming van school of leerplichtambtenaar niet op school.
Verzuim gerelateerd aan zorg.
Een leerling is zonder toestemming van school of leerplichtambtenaar met vakantie.
Bureau Halt biedt alternatieve straffen voor jongeren.
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Voor ongeveer 5 procent is het werkproces voortgezet in het volgende schooljaar.
In dit schooljaar is het aantal voortijdig schoolverlaters licht gestegen. Voor Druten van
1,5% naar 1,8% (32 leerlingen). Hierbij gaat het om één leerling van het voortgezet
onderwijs en 31 leerlingen van het MBO. De stijging is een landelijke trend.
Er is in het afgelopen schooljaar twee keer een vrijstelling van inschrijving verleend en
één keer een vrijstelling geregeld schoolbezoek.
In de regio Nijmegen is er een Regionaal Verzuimprotocol Voortgezet (Speciaal)
Onderwijs vastgesteld. Hiermee is in het voortgezet (speciaal) onderwijs de werkwijze
voor leerplicht in deze gemeenten gelijk.
Communicatie
De aanbieding van het jaarverslag is iets later dan in een aantal regiogemeenten
vanwege langdurige ziekte en de overgang naar een nieuwe werkorganisatie.

Uitvoering of Vervolgstappen
Na uw raadsvergadering wordt het leerplichtjaarverslag verspreid onder netwerkpartners.

Geheimhouding
Niet van toepassing.
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