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Partner van de scholen, collega van het wijkteam en beschermer van het kind
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“I don’t mind if I have to
sit on the floor at school.
All is want is education.
And I’m afraid of no one”.
- Malala Yousefzai
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INLEIDING
Borgen van het recht op onderwijs, zéker nu!
Leerplicht en leerrecht zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Team Leerplicht ziet het niet alleen als
haar taak om toezicht te houden op de naleving van
de Leerplichtwet. Wij zien onszelf nadrukkelijk ook als
beschermers van het recht op onderwijs. Dit hebben
we zéker ook waargemaakt in het schooljaar 20192020. Naast de toezichthoudende taak, hebben we ons
vanaf maart 2020, toen de coronacrisis zich aandiende,
vooral gericht op het recht op onderwijs.
Met dit jaarverslag blikken we terug op schooljaar
2019-2020. Daarnaast is dit jaarverslag bestemd voor
de colleges van de gemeenteraden. Zij brengen daarmee jaarlijks (voor 1 oktober) verslag uit aan hun gemeenteraden over de wijze waarop zij uitvoering hebben gegeven aan handhaving van de Leerplichtwet.
Leerplichtambtenaren in coronatijd
Toen minister-president Mark Rutte in maart 2020 voor
Nederland een lock down afkondigde, gingen daarna
ook de scholen dicht. Hierdoor kwam de schoolplicht
van jongeren onder de 18 jaar te vervallen. Het niet (of
onvoldoende) volgen van onderwijs op afstand is
daarmee niet strafbaar gesteld. De verantwoordelijkheid voor het volgen van zoveel mogelijk onderwijs
op afstand werd daarmee bij de leerlingen, ouders en
scholen gelegd. Scholen werd geadviseerd het verzuim
wel bij te houden voor eventuele verzuimgesprekken in
de toekomst. Daarmee léék het voor Team Leerplicht
van Regio Rivierenland even een rustige tijd te worden.
Al snel werd duidelijk dat we onze menskracht wel
degelijk in konden zetten, maar met een andere focus:
signaleren van jongeren in moeilijke situaties, doordat
zij bijvoorbeeld niet deelnemen aan de online lessen.
En in beeld brengen van kwetsbare of onzichtbare
jongeren die het in deze periode juist extra moeilijk
hebben.
Er verdwenen plotseling leerlingen van de radar en
zorgleerlingen dreigden uit beeld te raken. Dit waren
voornamelijk kwetsbare leerlingen of leerlingen uit een
onveilige thuissituatie. In overleg met leerplicht konden
scholen een verzuimmelding doen als zij niet in contact
konden komen met leerlingen en/of ouders. Samen met
school (en/of met het gemeentelijk wijkteam) bepaalden we welke vervolgactie gewenst was om het volgen
van onderwijs te stimuleren.

Via laagdrempelige communicatie, met telefonisch
contact, e-mail of huisbezoek, hebben we geprobeerd
toch in contact met hen te komen. In gevallen waar de
leerplichtambtenaar op de hoogte was van de zorgelijke
thuissituatie, heeft afstemming vaak geleid tot een
noodopvang voor het kind. En daarmee dus tot een
veilige leeromgeving.
Na de meivakantie gingen de scholen gedeeltelijk weer
open. Leerlingen die niet behoren tot een risicogroep
werden weer verwacht op school. Uit angst voor een
besmetting met het coronavirus hielden sommige
ouders hun kinderen toch thuis. Ondanks dat de scholen
weer open gingen, was er geen plicht tot schoolbezoek.
Door met deze ouders en leerlingen in gesprek te gaan
over hun angsten, keken we met hen naar wat wél
mogelijk is. School, de GGD-jeugdarts, het wijkteam en
andere hulpverlening is het gelukt een groot deel van
deze leerlingen uiteindelijk weer op school te krijgen.
Online onderwijs
Het online onderwijs levert een nieuwe kijk op de
huidige Leerplichtwet 1969. Sommige kinderen gedijen
goed bij het online onderwijs, anderen zijn hierin
zoekende. Het geeft onze maatschappij in ieder geval
stof tot nadenken over de inrichting van het huidige
onderwijssysteem. Duidelijk is geworden dat onze
jeugd, hun ouders en bovenal de scholen zeer veerkrachtig zijn geweest in deze crisissituatie. Deze flexibiliteit is van onschatbare waarde voor jongeren.
Aangezien het gevaar van het virus nog niet is geweken,
zal dit ook zijn weerslag hebben op de aanwezigheid
van leerlingen op school. We zullen moeten afwachten
wat dit nieuwe schooljaar ons brengt.
Tot slot
Team Leerplicht blijft actief betrokken bij jeugdigen
waarbij de schoolgang (mogelijk) stagneert. De preventieve, moderne wijze van het uitvoeren van de leerplichttaken staat zeker in deze tijd nog meer centraal.
We pakken voortijdig schoolverlaten - ondanks het
ontbreken van handhavende middelen - grondig aan:
door een brede samenwerking, een fijn gesprek of een
noodzakelijk duwtje in de rug borgen we te allen tijde
het recht op onderwijs!
Truus Huiberts, coördinator Team Leerplicht
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SMARTPHONES ERBIJ!
Om dit jaarverslag zo prettig
leesbaar te maken, hebben wij
de uitgebreide tabellen met
resultaten en cijfers als online
bijlagen opgenomen. Pak uw
smartphone erbij en scan de QRcodes die u ziet om deze bijlages
te lezen.

Leerplicht

■ Team Leerplicht

Team Leerplicht
Bovenste rij v.l.n.r.: Anne-Lotte Notmeijer, Emmanouil Levendis, Esin Oztekin, Ine van de Scheur, Marion van Doorn.
Onderste rij v.l.n.r.: Petra Kusters, Shems Elchelabi, Stephanie Drost, Truus Huiberts

DE LEERPLICHTAMBTENAAR

HET TEAM LEERPLICHT

-

-

onafhankelijke professional
staat garant voor het recht op onderwijs
expert op het gebied van de Leerplichtwet
dé persoon met doorzettingskracht en regie
verankerd in de zorg- en handhavingsketen

Team Leerplicht bedient in totaal 23.951
leerlingen. Hoe deze zijn verdeeld over
de gemeenten, ziet u in de bijlagen.
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kent het werkveld door en door
houdt de kennis vers
volgt de nieuwste onderwijsontwikkelingen op de voet
investeert actief in de samenwerking met de
gemeente en haar doelstellingen
- staat soms naast, soms achter en waar nodig vóór
de schooldirectie en/of het wijkteam
Scan de QR-code links voor het aantal
leerlingen per school per gemeente.
Scan de QR-code rechts om te zien
hoe de leerlingen zijn verdeeld over de
gemeenten en het soort onderwijs.

ALGEMEEN

■ Leerplicht en kwalificatieplicht

■ De leerplichtambtenaar

De Leerplichtwet geldt voor jongeren vanaf hun vijfde
tot hun achttiende levensjaar. De leerplicht begint op
de eerste schooldag van de maand volgend op die
waarin een kind de leeftijd van vijf jaar bereikt.
De volledige leerplicht eindigt aan het einde van het
schooljaar waarin de jongere de leeftijd van zestien
jaar bereikt.

Leerplichtambtenaren balanceren voortdurend tussen
zorg en handhaving. Daarbij is de laatste jaren sprake
van een toenemende nadruk op zorg. Schoolverzuim is
vaak een eerste teken dat er iets niet goed gaat met een
jongere. Het is vaak een uiting van (ernstige) achterliggende problemen.

Kwalificatieplicht
Daarna volgt een kwalificatieplicht tot achttien jaar.
Dit betekent dat jongeren tot aan hun achttiende
verjaardag moeten werken aan het behalen van een
startkwalificatie. Deze geeft de minimale opleiding aan
die nodig is om succesvol de arbeidsmarkt op te gaan.
Een jongere behaalt een startkwalificatie als hij of zij
minimaal beschikt over een havo-, vwo- of mbo niveau
2-diploma.
Ontwikkelingsproblemen
Leerlingen met (ernstige) leer- of ontwikkelingsproblemen zijn weliswaar volledig leerplichtig tot aan
het einde van het schooljaar waarin zij zestien jaar
worden, maar voor de kwalificatieplicht gelden voor
hen afwijkende regels.

Signaleren en doorverwijzen
De leerplichtambtenaar heeft de taak om problemen
tijdig te signaleren. En om de jongere door te verwijzen
naar hulpinstanties wanneer de vorming en ontplooiing
van de jongere wordt belemmerd door (dreigend) schoolverzuim of voortijdig schoolverlaten.
Samenwerken
Leerplichtambtenaren werken intensief samen met
scholen, GGD-jeugdartsen, hulpverleningsinstanties,
justitie en anderen. Vaak speelt de leerplichtambtenaar
hierin een regierol en soms neemt hij of zij de rol van
bemiddelaar op zich. Dat komt bijvoorbeeld voor in geval
van verwijdering, (her)plaatsing op een andere school of
bij conflicten tussen ouders, leerling en school.
Eigenschappen
Een leerplichtambtenaar moet kunnen omgaan met
verschillende culturen, achtergronden, religies,
intelligentieniveaus en leeftijden. Bovendien is het
kunnen omgaan met weerstand één van de belangrijkste
eigenschappen van een goede leerplichtambtenaar.

“Education is our passport to the
future, for tomorrow belongs to the
people who prepare for it today”.
- Malcom X
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ONZE VISIE

■ Een duidelijke visie: leerplicht is onmisbaar in de ketensamenwerking
Het afgelopen schooljaar heeft onder andere in het
teken gestaan van het ontwikkelen van een moderne
visie op het uitvoeren van de leerplichttaken. Regio
Rivierenland heeft na jarenlange ervaring een brede
kijk gekregen op het gebied van leerplicht in de regio.
De verandering van de maatschappij leidt ook tot een
verandering van de wijze waarop er omgegaan wordt
met verschillende maatschappelijke vraagstukken.
Focus op preventie
Langzamerhand is de nadruk van handhavend optreden
verschoven naar een preventieve aanpak. Dit geldt
zowel in de zorg, als in onderwijs en handhaving. De
leerplichtambtenaren van Regio Rivierenland worden
inmiddels in een vroeg stadium benaderd voor advies
en schuiven graag ter consultatie aan bij gesprekken.
De handelswijze die in de MAS (Methodische Aanpak
Schoolverzuim) is vastgelegd, leidde vrijwel direct tot een
verandering van de aanpak van de leerplichtambtenaren.
Daarbij staat het vraagstuk centraal: hoe stabiliseren we
de schoolloopbaan van elke jongere in onze regio? En hoe
voorkomen we zoveel mogelijk dat jongeren voortijdig
hun school zonder diploma verlaten?
Een van de antwoorden hierop is: er op tijd bij zijn!
De betrokkenheid van leerplicht in een vroeg stadium
van (mogelijk) schoolverzuim is essentieel. De rol
van de leerplichtambtenaar is veranderd van enkel
een toezichthouder naar een actieve deelnemer in
de onderwijsketen. Regio Rivierenland streeft naar
een laagdrempelige en snelle bereikbaarheid van de
leerplichtambtenaar om de vroegtijdige betrokkenheid
mogelijk te maken.
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Gesprekspartner
Een leerplichtambtenaar wordt hiermee een gesprekspartner van het gehele onderwijsveld en kan eenvoudig
worden benaderd door iedereen in de keten: de scholen,
de gemeente (wijkteam), het samenwerkingsverband,
maar vooral door ook ouders en jongeren.
Kernwaarden
De nieuwe visie van Team Leerplicht is daarom
gebaseerd op de volgende kernwaarden: verbindend,
dienstverlenend, betrouwbaar, deskundig en proactief.
Een effect van het uitvoeren van deze kernwaarden
is dat Regio Rivierenland voorsorteert op eventuele
samenwerkingen, de regie pakt bij situaties die dreigen
vast te lopen en een verbindende factor wordt voor
gemeenten. Dit geldt op casus-niveau, maar ook zeker
op samenwerkingsniveau. Daarvan uitgaande stelt
Regio Rivierenland hernieuwde, hoge kwaliteitseisen
aan het uitvoeren van de taken van onder andere Team
Leerplicht. Zodoende staan scholing en ontwikkeling
van de individuele leerplichtambtenaren hoog in het
vaandel en wordt veel aandacht besteed aan intervisie
en evaluatie.
Ketensamenwerking
De komende jaren zal de organisatie zich richten op het
ontwikkelen van een moderne werkwijze die aanhaakt
bij de ketensamenwerking van het gehele rivierengebied.
De rol van leerplicht moet optimaal worden gepositioneerd in de keten om te waarborgen dat er voor elke
jongere een (mogelijkheid tot) schoolgang is. Zoals we
vorig jaar al aankondigden: “leerplicht is een partner
van de scholen, een collega van het wijkteam en een
beschermer van het kind.”

ONZE SPEERPUNTEN

■ Gerealiseerd in schooljaar ’19-’20 ■ Te realiseren schooljaar ’20-’21
• De visie van Team Leerplicht is geïmplementeerd:
de leerplichtambtenaren hebben diverse trainingen
en bijeenkomsten gevolgd om een duidelijke aanpak
te formuleren voor het uitvoeren van de leerplichttaken.
• Er zijn voorlichtingen gegeven op scholen, samenwerkingsverbanden en bij wijkteams of de
Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS).
• Een groot deel van de scholen in de regio heeft
bezoek ontvangen van de leerplichtambtenaren,
o.a. over het melden van schoolverzuim.
• De opsporingsbevoegde leerplichtambtenaren
hebben hun jaarlijks terugkerende BOA-examens
in het kader van de permanente her- en bijscholing
‘buitengewoon opsporingsambtenaar’ (PHB-BOA)
afgerond, zodat zij hun bevoegdheid behouden.
• Diverse leerplichtambtenaren hebben cursussen
gevolgd om beter om te kunnen gaan met de huidige
corona situatie. Een voorbeeld hiervan is het omgaan
met angstige ouders.
• Team Leerplicht heeft een handelswijze geformuleerd
en uitgevoerd die aansluiting vond met de corona crisis
en de maatregelen van de overheid.

• De visie van Team Leerplicht zal worden gepresenteerd aan de gemeenten, de ketenpartners en
samenwerkingspartners uit de regio.
• Alle leerplichtambtenaren van Regio Rivierenland
laten zich opleiden in het kader van de benodigde
opsporingsbevoegdheid (BOA). In de nieuwe werkwijze
is het noodzakelijk dat iedereen deze bevoegdheid
heeft.
• Een nieuwe versie van het Jeugd Volgsysteem zal
worden vormgegeven aan de hand van de MAS (in
afwachting van realisatie van ICT-koppelingen
- zogeheten stufkoppelingen - bij alle gemeenten).
• Team Leerplicht benadert de samenwerkingsverbanden uit de regio om de samenwerking te
bevorderen en te stroomlijnen.
• De contacten met Jeugdbescherming Gelderland
worden aangehaald om casuïstiek kritisch (vóór) te
bespreken en evalueren, met het oog op de gewenste
korte en efficiënte communicatielijnen.
• Onderzoek naar de mogelijkheid voor het sluiten van
overeenkomsten met ketenpartners in het kader van
AVG-gevoelige informatie (zogeheten gerechtvaardigd
belang).

“This is the first genereation of
people that work, play, think
and learn differently than their
parents. They are the first
generation to not be afraid of
technology. It’s like the air to
them.”
- Don Tapscott
Uit een korte documentaire van
Ericsson Networked Society die
een kijk geeft op het onderwijs
en technologie in de toekomst.
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TEAM LEERPLICHT MÉT DE GEMEENTEN!

Twee gemeenten uitgelicht:
ontwikkelingen in West Maas en
Waal en Neder-Betuwe

Gemeente West Maas en Waal
In februari 2020 ondertekenden
de wethouder van West Maas
en Waal, het bestuur van het
primair onderwijs (Groeisaam),
het samenwerkingsverband
(Stromenland) en het bestuur
van het wijkteam Vraagwijzer
(Sterker Sociaal Werk) het
samenwerkingsconvenant
primair onderwijs en jeugdhulp.
Dit convenant is een nieuw
startpunt voor de samenwerking
tussen gemeente, VraagWijzer,
schoolbesturen primair onderwijs
en het samenwerkingsverband
Stromenland. In dit convenant
wordt specifiek gericht op
afspraken en processen waarbij
primair onderwijs en VraagWijzer
in verbinding staan met elkaar.
Dit convenant is niet bedoeld
om de interne processen aan te
passen. Dit neemt echter niet weg
dat de interne werkprocessen
goed moeten aansluiten op de
afspraken zoals in dit convenant
staan vastgelegd. Onder andere
staat preventief werken centraal
waarin de focus wordt gelegd op
vroegtijdige afstemming tussen de
verschillende ketenpartners. Door
aan de voorkant af te stemmen en
gezamenlijk op te trekken kunnen
zwaardere en duurdere vormen
van zorg worden voorkomen en
teruggedrongen.
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Jaarlijks wordt de uitvoering van de leerplichttaken door Team Leerplicht
van Regio Rivierenland besproken met de opdrachtgevende gemeenten. De
uitvoering is afgelopen schooljaar naar tevredenheid verlopen: de gemeenten ervaren een goede samenwerking tussen de leerplichtambtenaren en
de gemeentelijke wijkteams. Alle ingekomen meldingen zijn opgepakt en
afgehandeld. Vanuit het onderwijs hebben we eveneens positieve berichten
gehoord over de samenwerking met Team Leerplicht.
Visie Leerplicht
Naast de jaarlijkse bespreking evaluatie uitvoering leerplicht, hebben wij
gemeenten dit jaar gevraagd naar hun visie op de uitvoering van de leerplichttaken; hoe zien zij de uitvoering van leerplicht en welke speerpunten
zijn voor hen van belang? Vanuit Team Leerplicht is het initiatief genomen
voor een eerste formulering. Over het algemeen sluiten de visies van de
gemeenten goed aan op onze voorzet. Daarbij komt met name meer
preventief werken samen met de gemeentelijke wijkteams als belangrijk
speerpunt naar voren.
Preventief werken is de norm
Zowel de gemeenten als Regio Rivierenland willen de samenwerking op het
gebied van preventie intensiveren. Deze trend heeft aanleiding gegeven tot
het herformuleren van de visie van leerplicht. Vroegtijdige signalering vanuit
de leerplichtambtenaar en structureel contact met het wijkteam zullen leiden
tot een versterking van de samenwerking en dit kan weer hoge zorgkosten
besparen. De taken van de leerplichtambtenaren zullen hierdoor intensiever
en uitgebreider worden. Hieruit vloeide de vraag voort om uitbreiding in de
formatie van de leerplichtambtenaren. Over deze oproep hebben de gemeente zich positief uitgelaten. Hierover zal meer duidelijk worden in het schooljaar 2020-2021.
Wat houdt dat in?
Sinds 2011 voert Team Leerplicht de wettelijke taken uit, maar daarbij is de
focus verschoven naar preventief werken. Dit uit zich in allerlei zaken waarbij
er geen sprake is van wettig verzuim, maar wel van een dreigende, stagnerende schoolgang: dreigende beëindiging zonder diploma. De leerplichtambtenaar wordt door ketenpartners ingeschakeld om de wettelijke kaders aan te
geven en voor overleg in maatwerktrajecten. Zo is er vanaf de start van een
casus duidelijkheid over de rechten en plichten. Dit bespaart tijd voor hulpverlening en scholen. Betrokkenheid van de leerplicht-ambtenaar in een
vroegtijdig stadium leidt bij zwaarder wordende cases ook tot een
gestroomlijnd vervolg.

Wettig plus(!) preventief
De wettige taken zijn een onderdeel van de overkoepelende Methodische Aanpak Schoolverzuim. Dit is een
landelijke preventieve aanpak, waarbij vrijwillige
hulpverlening wordt ingezet om een strafrechtelijk
proces te voorkomen.

■ Wettige taken

■ Preventieve taken

• Absoluut verzuim: een leerplichtige of kwalificatieplichtige jongere heeft geen schoolinschrijving.
De leerplichtambtenaar doet een onderzoek en
begeleidt zo nodig naar een inschrijving.
• Relatief verzuim: als een jongere minimaal zestien uur
in vier weken heeft verzuimd (strafbare norm, exclusief
te laat komen), wordt de leerplichtambtenaar erbij
betrokken. Hij/zij nodigt ouders en jongere uit voor
een gesprek.
• Luxe verzuim: als een jongere zonder toestemming
van de schoolleiding op vakantie gaat, maakt de
leerplichtambtenaar een proces verbaal op wegens
overtreding van de Leerplichtwet.
• Vrijstelling van inschrijving (artikel 5/15 van de
Leerplichtwet): als ouders hierop een beroep doen,
handelt de leerplichtambtenaar dit af.
• Vrijstelling van geregeld schoolbezoek (artikel 11 van
de Leerplichtwet): onder verschillende categorieën
van de Leerplichtwet is het mogelijk dat een jongere
tijdelijk niet naar school hoeft. Bijvoorbeeld bij ziekte
of gewichtige omstandigheden.

• Relatief verzuim: leerlingen die negen keer of meer
verzuimd hebben of te laat zijn gemeld, worden door
de school gemeld bij de leerplichtambtenaar.
• Adviesgesprek: de leerplichtambtenaar gaat in gesprek
met ouders, school en/of gemeente om voortijdig
schoolverlaten te voorkomen, te informeren over
rechten en plichten en/of te adviseren over vervolgonderwijs.
• Deelnemen in alle preventie-, zorg- en gemeenteteams.
• Structureel overleg met ketenpartners, waaronder de
Zorg Advies Teams, zorginstanties en gemeenteteams,
bijwonen van zorg- en themabijeenkomsten.
• Ziekteverzuim: bij veelvuldig ziekteverzuim, en daardoor stagnering van de schoolgang, trekt de leerplichtambtenaar samen op met de GGD-arts.
• Regiehouder: op procesniveau waarborgen dat de
ketenpartners, ouders en jongere zich houden aan de
afspraken en dat een casus niet stagneert.
Zie ook bij ‘zorgproces’.
• Zorgproces: een verzamelnaam voor diverse soorten
meldingen waarbij de betrokkenheid van de leerplichtambtenaar gewenst is en er sprake is van een of meer
problematieken. De leerplichtambtenaar verwijst naar
de juiste hulp, monitort actief en/of stuurt op gemaakte afspraken in relatie met zorg - school/leerplicht.
De leerplichtambtenaar wordt daartoe uitgenodigd
voor gesprekken, wijst ketenpartners op verantwoordelijkheden en ziet toe op voortgang binnen de
afgesproken termijn.

“If a child can’t learn the way we
teach, maybe we should teach the
way they learn”.
- Ignacio Estrada

Gemeente Neder-Betuwe
De gemeente Neder-Betuwe is een pilotgemeente voor
het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en
jeugdhulp in het kader van het Transformatieplan (zie:
www.rivierenlandkanmeer.nl). Beleidsmedewerker Jeugd
Janina Werinussa geeft samen met de projectleider van
het Transformatieplan, Siri Nouws, invulling aan deze pilot.
In februari heeft er een eerste bijeenkomst plaatsgevonden met de drie VO-scholen in de gemeente NederBetuwe: Helicon VMBO Kesteren, SG Pantarijn en het

Van Lodenstein College. Uit deze bijeenkomst is onder
andere gebleken dat de relatie tussen de scholen en het
Kernpunt (kernpuntbetuwe.nl) kan worden versterkt.
Dit leidt tot een betere aansluiting van de leerling ondersteuning welke wordt ingezet vanuit school (passend
onderwijs) en gemeente (Jeugdwet).
Ook werd geconcludeerd dat het prettig is om van elkaar
te weten welke expertise eenieder in huis heeft. De pilot
is door de coronamaatregelen tijdelijk stopgezet en wordt
zodra dat mogelijk is weer voortgezet.

| 9

KETENSAMENWERKING

Het werk van de leerplichtambtenaar bestaat voor
een groot deel uit samenwerking en afstemming.
Deze samenwerking in een netwerk van ketenpartners,
hebben we in beeld gebracht:

■ Samenwerking met de onderwijsconsulent
Een belangrijke samenwerkingspartner is de onderwijs(zorg)consulent ofwel OWC. Scholen, samenwerkingsverbanden en leerplichtambtenaren krijgen meer en
meer te maken met complexe casuïstiek. De OWC kan
ingeroepen worden als een leerling thuis zit of vastloopt ondanks extra ondersteuning. Of als het de
ouders, school en het samenwerkingsverband niet
lukt hiervoor een oplossing te vinden.

Hij of zij maakt gebruik van hun expertise, kennis van weten regelgeving en bekend met maatwerk of andere
creatieve oplossingen. Door deze expertise en de onafhankelijkheid van een OWC, lukt het vaak om de partijen
bij elkaar te brengen. De leerplichtambtenaar houdt in
deze gevallen nog wel altijd de regie over wat binnen het
kader van de Leerplichtwet mogelijk is. En zal altijd de
afstemming zoeken tussen alle betrokkenen.

De OWC is een - inhoudelijk - expert op het gebied van
passend onderwijs, met als doel een doorlopende onderwijsloopbaan voor de leerling. Hierin zoekt de OWC de
verbinding met de ketenpartners. De belangen van de
ketenpartners zijn niet het uitgangspunt, maar juist die
van het kind. De OWC zet zich in samenwerking met de
keten in voor het hoogst haalbare en best passende
resultaat voor de leerling.

Een onderwijsconsulent is gratis beschikbaar gesteld
door de Nederlandse overheid. Deze kan ingeschakeld
worden door ouders, scholen en samenwerkingsverbanden. Omdat de OWC geheel belangeloos acteert
in het onderwijsveld, leidt dit tot verhelderingen en
stappen vooruit. Een OWC is dan ook een belangrijke
partner voor de leerplichtambtenaar.
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■ Team Leerplicht aan de Beschermingstafel
De leerplichtambtenaren in de regio hebben de mogelijkheid om gebruik te
maken van de Beschermingstafel. Bijvoorbeeld wanneer de casus vastloopt
of wanneer zij zich zorgen maken over kinderen binnen een gezin.
De Beschermingstafel kan ingezet worden wanneer de vrijwillige hulpverlening niet voldoende is of niet van de grond komt. Of als het kind of de
ouders de hulp die noodzakelijk is voor het wegnemen van de bedreiging
niet of onvoldoende accepteren.
Dat de leerplichtambtenaren deze melding mogen doen, is uitzonderlijk.
Zij zijn immers geen hulpverleners. Wel hebben zij (vroegtijdig) zicht op het
verzuim van alle kinderen in een gezin en kunnen daar onderzoek naar doen.
Dat verzuim altijd een signaal is van achterliggende problematiek, wordt
hiermee volledig erkend.
Van deze mogelijkheid wordt in de praktijk ook regelmatig gebruik gemaakt.
Indienen kan zowel uit naam van de leerplichtambtenaar, maar zal ook vaak
gebeuren in samenwerking met de gemeentelijke wijkteams. Vaak gebeurt
dit ook in afstemming met de betrokken scholen. De ervaring is dat na een
dergelijke melding er wel beweging ontstaat in het gezin en erkenning voor
de zorg. Dit kan nog steeds op vrijwillige basis gebeuren, maar kan ook leiden
tot meer verplichtende hulp. Ook hier geldt weer: het recht op onderwijs,
het belang van de jongere staat voorop.
De Beschermingstafel heeft tot doel een veilige(re) opgroei- en opvoedtoekomst te bieden voor kinderen. Kijk op www.rivierenlandkanmeer.nl voor
meer informatie over de werkwijze van de Beschermingstafel.

WIST U DAT...
... Nederland een van de weinige
landen ter wereld is die leerplicht
aan schoolplicht verbinden?
Naast o.a. China en Noord Korea?
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OVERZICHT AANTAL LEERLINGEN EN CASES
Team Leerplicht bedient in
totaal 23.951 leerlingen in de
vijf gemeenten Buren, NederBetuwe, West Betuwe, West
Maas en Waal en Zaltbommel.
Het team behandelde 1848
cases in het schooljaar 20192020.

■ Samenvatting aantal cases
Aantal leerplichtigen: 23.951 Aantal cases:
Aantal absoluut
Absoluut verzuim

362

Vrijstellingen

62

Relatief verzuim

621

Luxeverzuim

76

Vrijstelling geregeld schoolbezoek

7

Advies

137

Proces-verbaal / Halt

40

Zorg

440

Nazorg

97

Schorsing

6

Totaal

1.848

Totaal aantal cases t.o.v. het totaal aantal leerlingen omgerekend in percentages:

Neder-Betuwe

West Maas en Waal

Zaltbommel

West Betuwe

Buren
4.000

4.356

8.173

2.572

4.850

23.951

Aantal cases

319

348

599

201

381

1.848

Percentage*

7,98%

7,94%

7,33%

7,81%

7,81%

Aantal leerlingen

*Het gemiddelde is 7,70%
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TOTAAL

■ Samenvatting aantal cases per gemeente
Aantal leerplichtigen: 23.951
Aantal cases:
Buren

NederBetuwe

West
Betuwe

West Maas
en Waal

Zaltbommel

Totaal

Absoluut verzuim

73

66

133

24

66

362

Vrijstellingen

5

16

13

12

16

62

Relatief verzuim

93

98

222

59

149

621

Luxeverzuim

0

16

26

10

24

76

Vrijstelling geregeld schoolbezoek

1

3

1

2

0

7

Advies

47

27

18

22

23

137

Proces-verbaal / Halt

1

7

8

10

14

40

Zorg

88

83

167

57

45

440

Nazorg

11

31

9

5

41

97

Schorsing

0

1

2

0

3

6

319

348

599

201

381

1.848

Totaal

“When education the minds of our
youth, we must not forget to educate
their hearts”.
- Dalai Lama
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VERZUIM
Ouders en/of verzorgers hebben de plicht ervoor te
zorgen dat hun kind is ingeschreven op een school. En
zij moeten ervoor zorgen dat hun kind naar school gaat
en zich aan zijn of haar lesrooster houdt. Jongeren
vanaf twaalf jaar zijn weliswaar niet verantwoordelijk
voor hun inschrijving op een school, maar zijn wel
(mede) verantwoordelijk voor hun schoolgang. Vanaf
die leeftijd kunnen zij dus ook strafrechtelijk worden
vervolgd.
Absoluut en relatief schoolverzuim (spijbelen)
Als een leerling zonder geldige reden niet voldoet
aan de leerplicht, is er sprake van schoolverzuim. We
spreken van absoluut schoolverzuim als de leerling
niet is ingeschreven op een school. Hiervoor zijn alleen
de ouders en/of verzorgers verantwoordelijk om de
reden die wij hierboven noemen. Is een leerling wel
ingeschreven, maar houdt hij of zij zich - zonder geldige
reden - niet aan het rooster, dan is er sprake van relatief

verzuim. In de volksmond spreken we dan van spijbelen.
Als een scholier spijbelt vanwege vakantie, dan noemen
we dat luxeverzuim. Spijbelen vanwege achterliggende
problemen noemen we signaalverzuim.
Tijdig melden voorkomt ernstig schoolverzuim
Schooldirecties zijn wettelijk verplicht om verzuim
dat voldoet aan de wettelijk norm te melden bij de
leerplichtambtenaar. Veel scholen houden zich echter
aan de opgestelde verzuimprotocollen en melden al
in een veel eerder stadium. Dat kan al als een leerling
negen keer te laat in de les is verschenen en/of negen
keer een les heeft verzuimd zonder geldige reden.
Deze preventieve manier van werken zorgt er in veel
gevallen voor dat het verzuim niet ontaardt in ernstig
schoolverzuim.
De cijfers vindt u in de bijlage.

THUISZITTERS
Een thuiszitter is een leerplichtige jongere tussen
vijf en achttien jaar die zonder geldige reden (zoals
ziekte) meer dan vier weken achtereen school- of
lestijd verzuimt, zonder dat hij/zij ontheffing heeft
van de leerplicht of vrijstelling heeft van geregeld
schoolbezoek.
Waarom zit een jongere thuis?
Dat is complex. Uit het dossieronderzoek Thuiszitters
van Ingrado - de landelijke brancheorganisatie voor
leerplicht en RMC - blijkt dat bij het merendeel van
de thuiszitters een combinatie van problemen speelt,
waaronder psychische problemen, gedragsproblemen,
wachtlijstproblematiek bij hulpverleningsinstanties
en thuisproblematiek. Bovendien is vaak sprake van
bureaucratische omslachtigheid, waarbij geen rekening
wordt gehouden met de problematiek van de jongere.
De thuiszittersproblematiek is dus erg complex. Om die
reden doen we geen harde uitspraken op casusniveau
over de achterliggende gronden van thuiszitters.
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Wat gebeurt er met een thuiszitter?
Wanneer een thuiszitter is ingeschreven op een school,
heeft de school een zorgplicht. Dit betekent dat de
school de leerling een passend onderwijsaanbod moet
doen. Dit kan overigens ook bestaan uit het aanvragen
van een toelaatbaarheidsverklaring voor een school
voor speciaal onderwijs. Daarvoor is eerst onderzoek
nodig dat moet uitwijzen dat het kind hiermee het
beste gediend is. Ook dat is preventief werken. Is een
kind nog niet ingeschreven op een school, dan kan het
daar worden ingeschreven. Daarna heeft deze school
de zorgplicht om een passend aanbod te doen. Het
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs speelt
hierin natuurlijk ook een belangrijke rol. Deze instantie
gaat immers over de toewijzing van extra hulp of
hulpmiddelen op school. Stapt het kind over naar het
speciaal onderwijs, dan is het samenwerkingsverband
hierbij ook betrokken.
De cijfers vindt u in de bijlage.

UIT DE PRAKTIJK
CASUS ‘JULIAN’:
Succesvolle samenwerking met de Inspectie Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Julian is een zeventienjarige jongen die bij een
tuindersbedrijf werkt. Hij is recent naar Nederland
verhuisd om geld te verdienen voor zijn familie. Omdat
Julian zich niet ingeschreven heeft bij de gemeente, is
hij lange tijd niet bekend bij de leerplichtambtenaar.
Hij heeft echter geen startkwalificatie. Door een
samenwerking met de inspectie SZW (Sociale Zaken en
Werkgelegenheid) en burgerzaken van de gemeente is
het recht op onderwijs voor deze jongen gewaarborgd.
Signaal via de gemeente
Burgerzaken heeft een signaal gekregen van de
inspectie dat er mogelijk jongeren onder de achttien
jaar werkzaam zijn bij een bedrijf in de gemeente.
Het bedrijf heeft veel arbeiders uit andere landen en
velen van hen wonen in een woonomgeving die door de
werkgever beschikbaar is gesteld. Zo ook Julian.
Omdat Julian niet in de gemeente is geregistreerd, was
hij heel lang niet bekend bij de leerplichtambtenaar.
De Inspecteur van SZW informeert na een routinebezoek de gemeente: een aantal jongeren onder de
achttien jaar werkt fulltime bij het tuindersbedrijf en
het is niet bekend of zij naar school gaan. Burgerzaken
heeft hierop de Inspectie van SZW en de leerplichtambtenaar met elkaar in contact gebracht.
Gezamenlijk optrekken
Na het contact met de Inspecteur van SZW stelt de leerplichtambtenaar vast dat Julian inderdaad leerplichtig
is en niet naar school gaat. De Inspecteur vermoedt dat
er sprake is van uitbuiting bij het specifieke bedrijf en
maakt zich daarnaast zorgen over de woonsituatie van
alle werknemers. Julian krijgt mogelijk niet het loon en
onderwijs waar hij recht op heeft. De leerplichtambtenaar en inspecteur besluiten samen een onverwacht
bezoek aan het tuindersbedrijf te brengen om verhaal
te halen.
Verantwoordelijkheid
Tijdens het bezoek wordt duidelijk dat de zorgen
terecht zijn. Veel van de werknemers zijn jong (17- 23
jaar) en spreken slecht Nederlands. Met behulp van een
tolk spreekt de leerplichtambtenaar Julian aan.

Julian werkt niet geheel vrijwillig in dit bedrijf: hij is
door familie hierheen gestuurd om te werken. Omdat hij
elke maand pas erg laat zijn loon krijgt, kan hij ook niet
weg. Zijn loon wordt immers contant uitbetaald. Julian
vertelt dat hij graag naar school wil en vrienden wil
maken, maar dat dit hier op het werk niet lukt. Hij is hier
erg verdrietig over. Na dit gesprek spreekt de leerplichtambtenaar met de leidinggevende van Julian. Deze
leidinggevende vertelt dat hij niet weet dat Julian
eigenlijk naar school moet. De leerplichtambtenaar
vertelt dat wanneer een volwassene ‘bed, bad en brood’
verzorgt voor een jongere, deze als de verzorger gezien
kan worden. De verzorger is verantwoordelijk voor het
inschrijven bij een onderwijsinstelling. De leerplichtambtenaar dreigt een proces-verbaal op te maken tegen
de eigenaar van het bedrijf als hij deze de jongere niet
het onderwijs biedt waar hij recht op heeft.
Onderwijs
Na het bezoek van de leerplichtambtenaar en de
inspecteur van SZW verandert het leven voor Julian.
Julian krijgt op aandringen van de leerplichtambtenaar
onderwijs aangeboden door de werkgever: hij krijgt een
uitgebreide opleiding Nederlands en verschillende
cursussen die te maken hebben met zijn huidige baan.
De Inspecteur van SZW heeft na diverse boetes en
controles vast kunnen stellen dat de eigenaar van het
tuindersbedrijf geen jongeren onder de achttien jaar
meer in dienst heeft en deze ook niet meer in dienst wil
nemen. Verder is ook de werk- en woonsituatie van de
andere werknemers verbeterd.
Samenwerken voor maximaal resultaat
Doordat iedere partner in deze samenwerking zijn rol
heeft kunnen pakken, is de algehele situatie verbeterd.
Doordat de leerplichtambtenaar erbij betrokken is door
de inspectie van SZW en de gemeente, zijn er kaders
gesteld voor (illegaal) werkende jongeren die geen
diploma hebben. Mogelijke uitbuiting van goedkope
jonge werknemers wordt hierdoor moeilijker gemaakt.
De Inspectie heeft nu extra aandacht voor jongeren
onder de achttien en betrekt de leerplichtambtenaar
om onderwijs en toekomstperspectief voor alle
jongeren te garanderen. Na Julian zijn er diverse
jongeren met een vergelijkbare situatie toch gestart
aan een opleiding om zo aan hun toekomst te werken.
De naam ‘Julian’ is om privacyredenen gefingeerd.
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HANDHAVING
De laatste jaren is in toenemende mate de balans van
handhaving naar zorg verschoven. De Methodische
Aanpak Schoolverzuim (MAS) onderschrijft deze
ontwikkeling en laat preventie en hulp prevaleren
boven strafrechtelijke maatregelen. Toch kan het soms
nodig zijn om proces-verbaal op te maken en deze op te
sturen naar het Openbaar Ministerie. Een leerplichtambtenaar binnen Team Leerplicht is ook buitengewoon
opsporingsambtenaar (boa). Op grond hiervan mogen
zij proces-verbaal opmaken bij een overtreding van de
Leerplichtwet.
Wanneer handhaven?
Proces-verbaal is nodig als hulpverlening onvoldoende
resultaat heeft opgeleverd en het schoolverzuim
(daardoor) niet is teruggedrongen. Soms is handhaving
ook nodig als ouders en/of de jongere niet openstaan
voor hulpverlening. Of als zij alle vormen van hulp-

verlening traineren dan wel tegenwerken. Ook in het
geval van luxeverzuim is een handhavingstraject
onvermijdelijk als ouders de Leerplichtwet op dit punt
niet respecteren.
Bureau Halt
Is er licht schoolverzuim en geen of slechts beperkte
zorgsignalen en de jongere is nog niet eerder met politie,
justitie of Bureau Halt in aanraking geweest? Dan zal de
leerplichtambtenaar de jongere doorgaans een Haltafdoening aanbieden. Het proces-verbaal wordt dan ter
afhandeling naar Bureau Halt gestuurd. Het voordeel van
een Haltafdoening is dat de jongere buiten het justitieel
traject blijft. Hij of zij krijgt dus geen aantekening in het
strafregister.
De cijfers vindt u in de bijlage.

UIT DE PRAKTIJK
CASUS ‘JANNEKE’:
Tóch weer in beeld

Als gevolg van de corona crisis, was (en is) er sprake
van afstandsonderwijs. Leerlingen kregen zoveel
mogelijk digitaal les via videobellen of zelfstandige
opdrachten. Veel leerlingen en hun ouders hebben tijd
nodig gehad om aan deze verandering te wennen.
Sommige jongeren verdwenen hierdoor uit het zicht
van de scholen. De leerplichtambtenaar stelde in
dergelijke gevallen een onderzoek in om contact te
krijgen met het gezin. Janneke uit 3 VMBO is hier een
voorbeeld van. Omdat Janneke nauwelijks online te
vinden was en haar schoolwerk niet maakte, meldde de
school haar via het verzuimloket (DUO) bij leerplicht.
Geen contact
De leerplichtambtenaar probeerde contact te leggen;
de telefoon werd echter dag na dag niet beantwoord.
Hierop besloot de leerplichtambtenaar om haar zorgen
met school te delen. Uit het contact met school blijkt
dat het wijkteam van de gemeente ook is betrokken. In
Jannekes gezin spelen meerdere problemen, maar door
corona is de noodzakelijke hulp nog niet gestart. In het
licht van alle zorgen doet de leerplichtambtenaar
opnieuw een poging tot contact. Zij nodigt Janneke en
haar ouders per post uit voor een belafspraak.

Ook dan blijft het oorverdovend stil aan de keukentafel
van de leerplichtambtenaar (die vanuit huis werkt).
Tot slot legt de leerplichtambtenaar een huisbezoek af.
Er wordt echter niet open gedaan. Door extra inspanningen van een medewerker van school, krijgt de leerplichtambtenaar op een zeker moment toch contact met
moeder en dochter.
Noodopvang
Het gesprek met Janneke verloopt onrustig: zij wordt
boos en vindt het belachelijk dat ze door de leerplichtambtenaar ‘bestookt’ wordt. Uit het onderzoek blijkt
later dat Janneke thuis niet aan leren toekomt: in overleg met het wijkteam krijgt Janneke het aanbod om
gebruik te maken van de noodopvang van de gemeente,
om zo toch (gedeeltelijk) haar schoolwerk op school te
kunnen maken. Sindsdien gaat het weer een stuk beter
op school en is Jannekes aanwezigheid sterk verbeterd.
De samenwerking tussen school, wijkteam en leerplicht,
en het geduld van de leerplichtambtenaar in kwestie,
zorgden ervoor dat de schoolgang van Janneke weer
stabiel werd.
Zo laat Janneke nog per mail aan de leerplichtambtenaar weten: “Ik bied mijn excuses nog aan dat ik zo boos
werd op u. Terwijl u gewoon lief vroeg waarom ik mijn
huiswerk niet maakte, sorry.”
De naam ‘Janneke’ is om privacyredenen gefingeerd.
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ZORG, NAZORG, ADVIES EN SCHORSING
Zorg
De leerplichtambtenaar maakt een zorgproces aan als er
nog geen sprake is van ongeoorloofd schoolverzuim is,
maar dit verzuim wel dreigt. De school, leerplichtambtenaar, GGD en hulpverleners werken nauw samen om de
schoolgang van de jongere weer te stabiliseren. Hier gaat
de voorkeur naar uit zodat we voorkomen dat achterliggende problemen tot verzuim gaat leiden.

Advies
Dit zijn de processen waarin algemene vragen over leerplicht, luxe verzuim, wisseling van opleiding en dergelijke
onder worden gebracht. Het gaat hier vooral om voorlichting en advies aan ouders, jongeren en ketenpartners.
Daarnaast worden hier ook adviserende gesprekken met
leerplicht geadministreerd. Bij adviesprocessen is er geen
sprake van een uitvoering van een wettige taak.

Het aandeel van de leerplichtambtenaar in zorgprocessen
is het verwijzen naar de juiste hulp (bijvoorbeeld naar het
wijkteam) en het actief monitoren op gemaakte afspraken in relatie met zorg - school/leerplicht. En soms ook
sturen op de gemaakte afspraken. Tot de zorgprocessen
behoort ook het ziekteverzuim waarbij het nog onduidelijk is of er een medische grond is. De leerplichtambtenaar
wordt uitgenodigd voor gesprekken, wijst ketenpartners
op verantwoordelijkheden en ziet toe op voortgang
binnen de afgesproken termijn.

Schorsing
Schorsingen moesten gemeld worden aan onder meer de
leerplichtambtenaar. Sinds invoering van de AVG is dit
niet meer toegestaan. Nu worden voornamelijk schorsingen genoemd waar mogelijk sprake is van dreigend
verzuim (preventie en advisering).
De cijfers vindt u in de bijlage.

Nazorg
Bij nazorg controleert Team Leerplicht drie maanden na
afhandeling van een casus of het verzuim ook daadwerkelijk tot een halt is gebracht. Bij nieuw verzuim
vraagt Team Leerplicht de school om een nieuwe DUOmelding. Omdat de leerplichtambtenaren inmiddels zelf
een langere betrokkenheid hebben (door de komst van
MAS), kunnen zij leerlingen nu zelf in de gaten gehouden.
Daarom worden de nazorg-processen alleen op verzoek
uitgevoerd door de ondersteunende afdeling.

“It’s the teacher that makes the
difference. Not the classroom”.
- Michael Morpurg
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UIT DE PRAKTIJK
CASUS ‘JAN’:
Als hulpverlening alléén niet genoeg is

ZAT-overleg
Jan is vijftien jaar en gaat naar het middelbaar
onderwijs. De ouders van Jan gaan scheiden. Om de
zorgen over Jan bespreekbaar te maken, vroeg de
school aan Jans ouders toestemming om hem te
bespreken tijdens een zogeheten Zorg Advies Team
(ZAT) overleg. In het ZAT-overleg werd besloten om
Jan een vrijwillig hulpverleningstraject aan te bieden.
Het resultaat van dit traject was dat Jan weer een
gemotiveerde houding kreeg, beter kon communiceren
en weer goed meekwam met de rest van zijn klas.
Eerste melding school
Na een jaar bleek het opnieuw minder goed te gaan
met Jan. Hij spijbelde en kwam vaak te laat op school.
De school deed een melding van ongeoorloofd schoolverzuim bij het DUO-loket. De leerplichtambtenaar
nodigde Jan daarop uit voor een gesprek. In dit gesprek
kwam naar voren dat Jan opnieuw weinig motivatie had
om naar school te gaan. Jan vertelde dat hij zijn houding
zou aanpassen en dat er geen verzuim meer zou plaatsvinden. Daarnaast kreeg Jan een officiële waarschuwing
van de leerplichtambtenaar.
Tweede melding school
Na enkele maanden werd Jan opnieuw gemeld door
school vanwege relatief schoolverzuim. Dit keer was het
verzuim aanzienlijk hoog.

Opnieuw werd Jan uitgenodigd door de leerplichtambtenaar voor gesprek. Op initiatief van de
leerplichtambtenaar zat bij het gesprek een hulpverlener van het wijkteam. Er was meer nodig om Jan te
ondersteunen in zijn schoolgang. Jan vertelde dat het
thuis niet goed ging en hij daardoor minder motivatie
voelde voor school. Aan Jan werd de FORZA-maatregel*
uitgelegd en aangeboden. Dit is een begeleidingstraject
van vier maanden waarin afspraken worden gemaakt
met school, ouders en jongere. Het traject is bedoeld
om Jan te ondersteunen in de thuis- en schoolsituatie.
Daarnaast is FORZA een middel om een handhavingstraject te voorkomen.
Afloop FORZA
Na vier maanden ontving de leerplichtambtenaar een
negatief afloopbericht. Jan werkte onvoldoende mee
aan de begeleiding en opgesteld plan. Ondanks de vele
gesprekken met de hulpverlener bleef Jan spijbelen.
Jan had meerdere malen bij zijn hulpverlener aangegeven dat hij geen heil zag in hulpverlening. Naast het
spijbelgedrag merkten zijn ouders dat Jan ook nog
ander zorgelijk gedrag liet zien. Aangezien Jan al 17,5
jaar oud was, kon er geen Beschermingstafel ingeschakeld worden. Samen met de Raad van Kinderbescherming concludeerde de leerplichtambtenaar dat
een proces-verbaal naar de kinderrechter nog de enige
manier was om Jan op het rechte pad te houden. De
leerplichtambtenaar heeft daarom verzocht tot inzet
van jeugdreclassering, zodat het recht op onderwijs
voor Jan wordt gewaarborgd.
De naam ‘Jan’ is om privacyredenen gefingeerd.

FORZA-maatregel
*De FORZA-maatregel is in het leven geroepen door
de Jeugdbescherming. Dit traject is bedoeld voor
jongeren tussen de twaalf en achttien jaar die aan de
wettelijke verzuimnorm voldoen en bij wie eerdere
waarschuwingen onvoldoende effect hebben gehad.
De begeleiding duurt vier maanden. Het belangrijkste
doel is ervoor te zorgen dat de jongere zo snel mogelijk
weer naar school gaat of anderszins tot een zinvolle
dagbesteding komt. Bij een FORZA-traject maken de
jeugdbeschermer samen met de jongere en zijn of haar
ouders een werkplan. Hierin wordt omschreven wat er
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nodig is om de jongere weer structureel naar school te
laten gaan. Overigens bieden sommige wijkteams een
soortgelijke maatregel aan onder een andere naam.
De leerplichtambtenaar maakt bij schoolverzuim de
afweging of FORZA een passende maatregel is. Na
een aanmelding (vaak via het wijkteam) werken de
jeugdbeschermer en de leerplichtambtenaar nauw
samen. Deelname is weliswaar vrijwillig, maar niet
vrijblijvend. Als de jongere en zijn of haar ouders niet
meewerken of als de jongere blijft spijbelen, kan de
leerplichtambtenaar alsnog tot rechtsvervolging
overgaan.

VRIJSTELLINGEN

Onze leerplichtambtenaren beoordelen aanvragen voor extra verlof vanwege andere gewichtige omstandigheden van meer dan tien schooldagen
per jaar, vervangende leerplicht en vrijstelling van de kwalificatieplicht.
Daarnaast maken zij beschikkingen op wanneer er met succes een beroep
wordt gedaan op een vrijstelling op grond van psychische of lichamelijke
gronden, richtbezwaren of het bezoeken van een school in het buitenland.
De beslissingsbevoegdheid
Veel ouders denken dat de leerplichtambtenaar ook beslissingsbevoegd is
voor het toekennen van extra vakantieverlof. Dat is niet zo. Deze bevoegdheid
ligt volledig bij de schooldirectie, die zich bij de beoordeling uiteraard moet
houden aan de kaders die de wet stelt. De leerplichtambtenaar kan en zal het
besluit van de schooldirectie niet overrulen.
Advies
Wel kan de leerplichtambtenaar scholen adviseren. Als ouders het besluit van
de schooldirectie niet respecteren, zal de school hiervan melding doen bij de
leerlichtambtenaar. Hij of zij zal hierin handhavend optreden.
De cijfers vindt u in de bijlage.
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