
Bijlage 

Aanvullende informatie en cijfers 

 

Het college van Burgemeester en Wethouders dient volgens artikel 25 

van de Leerplichtwet elk jaar vóór 1 oktober verslag uit te brengen aan de gemeenteraad over 

de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de handhaving van de Leerplichtwet. Deze taak is 

gemandateerd aan Regio Rivierenland. Deze bijlage hoort bij het jaarverslag Leerplicht 

schooljaar 2018-2019 en bevat gegevens die niet behoren tot de wettelijke c.q. primaire 

leerplichttaken, maar die wel relevante aanvullende informatie verschaft over aanvullende c.q. 

preventieve taken die door Team Leerplicht Regio Rivierenland worden uitgevoerd. 

 

Ingangsdatum leerplicht 

De leerplicht begint op de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin een kind de 

leeftijd van 5 jaar bereikt. Bijvoorbeeld: een kind dat op 17 april 2020 de leeftijd van 5 jaar bereikt, is 

vanaf 1 mei 2020 leerplichtig. Dit betekent dat kinderen van 4 jaar niet onder de Leerplichtwet 1969 

vallen, terwijl de overgrote meerderheid binnen deze groep al wél naar school gaat. Desalniettemin 

monitort Team Leerplicht deze leerlingen vanuit preventief oogpunt. Echter, omdat deze kinderen 

niet onder de Leerplichtwet 1969 vallen, kan er tegen de ouders niet handhavend worden 

opgetreden als deze kinderen niet op een school staan ingeschreven en/of als deze kinderen de 

school niet regelmatig bezoeken. 

 

Aanschrijvingen 4-jarigen 

Uit het overzicht hieronder blijkt dat vrijwel alle 4-jarigen op een school staan ingeschreven. Een 

enkeling is aangewezen op het Medisch Kleuterverblijf. Slechts een handjevol vierjarigen (8) gaat 

nog niet naar school.  

Gemeente Aantal Aangeschreven Wel school 

Evt. alsnog 

DUO 

Niet op 

school 

Geen 

reactie 

MKD 

Buren 248 16 12 4 0 0 

Neder-Betuwe 316 46 40 6 0 3 

West Betuwe 545 10 10 0 0 0 

West Maas en 

Waal 

186 7 6 1 0 0 

Zaltbommel 331 39 36 3 0 3 

Totaal 1626 118 104 14 0 6 

 

 

Verdeling leerplichtige leerlingen over scholen op peildatum 1 januari 2019 

De leerplichtige leerlingen zijn verdeeld over een groot aantal scholen, zowel binnen als buiten de 

gemeentegrenzen. Dit levert onderstaande verdeling op (peildatum 1 januari 2019). 

Gemeente Aantal scholen 

Buren 179 

Neder-Betuwe 128 

West Betuwe 207 

West Maas en Waal 100 

Zaltbommel 139 

 

  

Scan de QR-code voor een overzicht 

van de scholen waar onze leer-, 

kwalificatie- en bovenleerplichtige 

leerlingen staan ingeschreven. 



Verdeling soort onderwijs per gemeente per 1 januari 2019 

In onderstaande tabel vindt u de verdeling van de leerlingen per gemeente naar soort onderwijs op 

peildatum 1 januari 2019. Hierin zijn niet de leerlingen opgenomen met vrijstellingen en behaalde 

startkwalificaties. Eventuele jongeren die nog niet ingeschreven staan, zijn hierin ook niet 

opgenomen. De cijfers zijn wel inclusief eventueel dubbele inschrijvingen op de peildatum.   

Soort onderwijs Buren Neder-

Betuwe 

West 

Betuwe 

West Maas  

en Waal 

Zaltbommel Totaal 

leerlingen 

Voortgezet 

onderwijs 

1545 1526 3212 1009 1860 9152 

Middelbaar 

beroepsonderwijs 

301 338 611 165 326 1741 

Voortgezet speciaal 

onderwijs 

56 50 87 30 41 264 

Primair onderwijs 2071 2352 4229 1330 2555 12537 

Speciaal onderwijs 52 41 65 33 35 226 

Totaal 4025 4307 8204 2567 4817 23920 

 

Verdeling speciaal (voortgezet) onderwijs op peildatum 1 januari 2019  

Deze tabel geeft het aantal leerlingen weer dat ingeschreven is op een school voor Voortgezet 

Speciaal Onderwijs (VSO) of Speciaal Onderwijs (SO), peildatum 1 januari 2019. In het laatste kolom 

zijn de cijfers omgerekend naar een percentage op het totaal aantal leerlingen per gemeente. 

Gemeente VSO SO Totaal Procentueel van totaal aantal leerlingen 

Buren 56 53 109 4064 2,68% 

Neder-Betuwe 44 41 85 4368 1,95% 

West Betuwe 82 65 147 8321 1,77% 

West Maas en Waal 26 33 59 2576 2,29% 

Zaltbommel 41 37 78 4865 1,60% 

Totaal 249 229 478           24194 1,98% 

 

Aantal schorsingen 

Bij schorsingszaken speelt de leerplichtambtenaar in principe geen (primaire) rol. Het is immers een 

schoolse tuchtmaatregel. Wel dient de school hiervan altijd melding te doen bij de Inspectie van het 

Onderwijs. Doorgaans meldt de school het ook aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente 

van de leerling. Een eerste melding van schorsing wordt door ons ter kennisname in ons systeem 

geregistreerd. Bij een tweede schorsing in hetzelfde schooljaar worden ouders en leerling door de 

desbetreffende leerplichtambtenaar van ons team opgeroepen. Doel hiervan is het achterhalen van 

de achterliggende oorzaken en om de jongere en ouders eventueel te kunnen doorverwijzen naar of 

adviseren over hulpverleningsinstanties. In de praktijk speelt de leerplichtambtenaar in schorsings-

zaken dus regelmatig een bemiddelende c.q. adviserende rol. 

Gemeente Schorsing 

(art. 11 onder c) 

Schorsing met het 

doel verwijdering 

Totaal 

Buren 1 0 1 

Neder-Betuwe 1 0 1 

West Betuwe 5 1 6 

West Maas en Waal 1 0 1 

Zaltbommel 11 0 11 

Totaal 19 1 20 

 


