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Informatienota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: Leerplichtjaarverslag 2020-2021
Kernboodschap
Artikel 25 van de Leerplichtwet schrijft voor dat wij uw raad jaarlijks verslag uitbrengen
over het gevoerde leerplichtbeleid. Dit doen wij in de vorm van bijgaand jaarverslag over
het schooljaar 2020-2021.
Eerdere besluiten
Niet van toepassing

Toelichting
De inzet van de leerplichtambtenaar is gericht op preventie. Dit doet hij samen met
ouders/school/partners én leerling met als doel het voorkomen van voortijdig
schoolverlaten en om te bevorderen dat zoveel mogelijk leerlingen een startkwalificatie1
halen.
De leerplichtambtenaren van de gemeenten Wijchen, Druten, Heumen, Beuningen, Mook
en Middelaar werken intensief samen. Hiermee bundelen ze hun professionaliteit wat
leerlingen, ouders en school ten goede komt.
Gevolgen
Het afgelopen schooljaar is het aantal voortijdig schoolverlaters is licht gedaald van 1,4%
naar 1,1% (40 leerlingen). Hiervan komen er 3 van het voortgezet onderwijs en 37 van
het MBO. Het aantal voortijdig schoolverlaters blijft daarmee ruim onder het landelijke
gemiddelde van 1,7%.
Het aantal zaken waar de leerplichtambtenaar bij betrokken is, is gedaald van 256 naar
235 werkprocessen. Dit is een daling van 12,1%. Dit is met name toe te schrijven aan de
corona-crisis waarbij op last van de overheid de scholen deels gesloten waren.
Na interventie van de leerplichtambtenaar zijn, wanneer dat kon, de leerlingen weer naar
school gegaan. Er zijn negen vrijstellingen toegekend. Dit is een stijging waarvoor geen
andere verklaring is dan dat dit valt onder de fluctuatie door de jaren heen.
De leerplichtambtenaar heeft zes keer met een thuiszitter te maken gehad. Een
thuiszitter is een leerplichtige leerling die zonder vrijstelling voor geregeld schoolbezoek
de school voor 4 weken of langer niet bezoekt. Vijf van hen zijn inmiddels weer naar
school. Eén jongere is niet meer leerplichtig.

1

Een startkwalificatie is een diploma op minimaal MBO-2 niveau.
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Beleidsontwikkelingen
Per 1 augustus jl. is het nieuwe verzuimprotocol Primair Onderwijs Wijchen in werking
getreden.
De Stout Groep werkt in de regio Rijk van Nijmegen aan een versterking van de
verbinding tussen jeugdhulp en voortgezet onderwijs.
De leerplichtambtenaren zijn sinds kort bevoegd om een bespreking van de
Jeugdbeschermingstafel (JBT) aan te vragen. De normale route verloopt nog steeds via
het sociaal wijkteam maar bij bijzondere situaties kan de leerplichtambtenaar deze
bespreking nu ook zelf aanvragen.
De M@ZL aanpak uit voorgaande jaren is overgegaan in het regionale pilot ‘Aanpak
ziekteverzuim VO’. Het Maaswaal College heeft positieve ervaringen met deze aanpak en
blijft ook komend schooljaar deelnemen.
Tenslotte is dit jaar gestart met een nieuwe werkwijze rondom de Wet vroegtijdige
aanmelddatum en toelatingsrecht tot het MBO. Deze wordt in het najaar geëvalueerd.

Communicatie
Na uw raadsvergadering wordt het leerplichtjaarverslag toegestuurd aan de scholen, de
samenwerkingspartners en de regiogemeenten.
Uitvoering of Vervolgstappen
Niet van toepassing
Geheimhouding:
Niet van toepassing

Nee
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