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Leerplicht

1 CBS, Bevolkingstrends augustus 2016/07, J. van Beuningen en S. de Witt, Pag. 6. 
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INLEIDING

Nederlandse jongeren zijn gelukkig!

Al jaren behoren de Nederlandse jongeren tot de gelukkigsten van de wereld. 
Dit welzijn hangt vanzelfsprekend nauw samen met onderwijs. In een door 
het CBS uitgevoerd onderzoek1 van augustus 2016 wordt wederom onder-
streept dat het over het algemeen heel goed gaat met onze jeugd. Volgens 
dit rapport geeft bijna 90 procent van de schoolgaande jongeren tussen 12 
tot 18 jaar aan dat zij gelukkig zijn. Dit vindt zijn weerspiegeling in de mate 
waarin de jongeren tevreden zijn met hun leven. De jongeren in de leeftijds-
categorie van 18 tot 25 jaar met een afgeronde opleiding en jongeren die 
nog onderwijs volgen, geven vaker aan gelukkig en tevreden te zijn dan de 
lageropgeleiden. Het soort onderwijs dat jongeren volgen is dus hierop van 
invloed.

 ... maar dat geldt niet voor iedereen 
Ondanks deze mooie score komt een deel van de Nederlandse kinderen 
één of meerdere keren tijdens hun schooljaren met de afdeling Leerplicht 
in aanraking. Soms is een waarschuwingsgesprek voldoende om de jongere 
weer op het juiste spoor te krijgen, maar soms is er wat meer aan de hand.  
Een klein deel van de jongeren behoort namelijk niet tot de ‘gelukkigen’.  
Zij lopen tegen ernstige problemen op en dit gaat vaak gepaard met school-
verzuim. Het is dan ook erg belangrijk dat de school tijdig melding doet bij de 
leerplichtambtenaar, zodat samen met de ketenpartners kan worden gezocht 
naar een oplossing om de jongere te helpen en verder verzuim te voorkomen. 
En dat is van groot belang voor de toekomst van een jongere. Schoolverzuim 
is namelijk een risicofactor voor het voortijdig schoolverlaten en het afglijden 
in de criminaliteit. 

 Beschermers van het recht op onderwijs 
Team Leerplicht Regio Rivierenland bestaat uit zes ambitieuze leerplicht-
ambtenaren en een aantal ondersteunende medewerkers. Zij voeren de 
leerplichttaken uit voor de gemeenten Buren, Neder-Betuwe, West Betuwe, 
West Maas en Waal en Zaltbommel en leggen daarover verantwoording af 
aan deze gemeenten. Zij zien hun taak niet alleen als het toezicht houden 
op de naleving van de Leerplichtplichtwet, maar vooral ook als het strijden 
voor het recht op onderwijs. Leerplicht en leerrecht: het zijn twee zijden van 
dezelfde medaille en dus zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden. Team 
Leerplicht streeft er daarom nadrukkelijk naar om in te gaan tegen het beeld 
van de leerplichtambtenaar als ‘boeman’ en wil zich vooral profileren als de 
‘beschermer van het recht op onderwijs’. 

 Alstublieft, ons jaarverslag 
Het college van Burgemeester en Wethouders dient volgens artikel 25 van 
de Leerplichtwet 1969 elk jaar vóór 1 oktober verslag uit te brengen aan de 
gemeenteraad over de wijze waarop zij uitvoering hebben gegeven aan de 
handhaving van de Leerplichtwet. Deze taak is ook gemandateerd aan Regio 
Rivierenland. Daarom presenteren wij hierbij met trots ons jaarverslag, dat 
in een geheel nieuw jasje is gestoken. Het omvat de belangrijkste gegevens 
en hoogtepunten van dit schooljaar. Met dit jaarverslag voldoen wij aan de 
wettelijke verplichting om de gemeenteraad te informeren over het gevoerde 
leerplichtbeleid in de gemeenten die bij Regio Rivierenland zijn aangesloten 
voor het schooljaar 2018-2019. 



Voorkomen is beter dan genezen

Ons centrale uitgangspunt is preventie. Gaat het fout in het leven van 
een jongere, dan willen wij dat vroegtijdig signaleren. Zodat wij hem  
of haar op tijd naar de juiste zorg kunnen verwijzen. Daarmee voor-
komen wij verder verzuim, schooluitval en een mogelijk daaruit 
voortvloeiende gebrekkige aansluiting op de arbeidsmarkt (met alle 
gevolgen dan dien). Want jongeren verdienen een fantastische  
toekomst!

Met meer preventieve taken op ons bord, moeten wij meer werk 
verzetten. Dat vraagt niet alleen om inhoudelijke expertise, maar  
ook om meer inzet op leerplicht om dit te kunnen en blijven doen.  
Investeren in preventie voorkomt of verkort kostbare vervolg- 
trajecten. Onze inzet op preventie draagt dus ook bij aan de 
kostenefficiëntie. 

DE LEERPLICHTAMBTENAAR
- 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

HET TEAM LEERPLICHT
- 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

Ons team Leerplicht bedient in 
totaal 24.194 leerlingen. Hoe deze 
zijn verdeeld over de gemeenten, 
ziet u in de bijlage. Scan de QR-code 
hieronder.
 

SMARTPHONES ERBIJ!

Om dit jaarverslag zo prettig leesbaar 
te maken, hebben wij de uitgebreide 
tabellen met resultaten en cijfers als 
online bijlagen opgenomen. Wat in de 
schoolbanken niet mag, maar nu wél: 
pak uw smartphone erbij en scan de 
QR-codes die u ziet om deze bijlages 
te lezen.

KORTOM

Wij pakken daadkrachtig de regie 
in het belang van een optimale 
schoolloopbaan en ontwikkeling van 
het kind, waarbij wij de gemeente 
ontzorgen en gezamenlijk met 
partners optrekken.
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Leerplicht, kwalificatieplicht en leerplichtambtenaar
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ALGEMEEN

■	 Leerplicht	en	kwalificatieplicht

De Leerplichtwet geldt voor jongeren vanaf hun 5e tot 
hun 18e levensjaar. De leerplicht begint op de eerste 
schooldag van de maand volgend op die waarin een kind 
de leeftijd van 5 jaar bereikt. De volledige leerplicht 
eindigt aan het einde van het schooljaar waarin de 
jongere de leeftijd van 16 jaar bereikt. 

 Kwalificatieplicht 
Daarna volgt een kwalificatieplicht tot 18 jaar. Dit bete-
kent dat jongeren tot aan hun 18e 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 ontwikkelingproblemen 
zijn weliswaar volledig leerplichtig tot aan het einde van 
het schooljaar waarin zij 16 jaar worden, maar ten aanzien 
van de kwalificatieplicht gelden voor hen afwijkende 
regels. 

■ De leerplichtambtenaar

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. 

 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.

Leerplicht, kwalificatieplicht en leerplichtambtenaar



Samenvatting aantal cases 

Aantal leerplichtigen: 24.194 

 Aantal cases:

Aantal absoluut %

Absoluut verzuim 382 1,58

Aanschrijving 4-jarigen 118 0,49

Vrijstelling van inschrijfplicht 62 0,26

Relatief verzuim 820 3,39

Luxeverzuim 61 0,25

Vrijstelling geregeld schoolbezoek 11 0,05

Proces-verbaal / Halt 36 0,15

Zorg 454 1,88

Nazorg 281 1,16

Schorsing 20 0,08

Totaal 2.209 9,13
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Aantal leerlingen 4.064 4.368 8.321 2.576 4.865 24.194

Aantal cases 380 467 666 164 532 2.209

Percentage* 9,35% 10,69% 8,00% 6,36% 10,94% 

*Het gemiddelde is 9,13%

TOTAAL
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WIST U DAT...

in ons werkgebied maar 
liefst 9,13% van de leer- of 
kwalificatieplichtige jongeren in 
aanraking komt met leerplicht? 
Dit is mede te danken aan onze 
preventieve acties.

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



■ Verzuim

Ouders en/of verzorgers hebben de plicht om ervoor te zorgen dat hun kind 
staat ingeschreven op een school. En uiteraard ook naar school gaat en zich 
aan zijn of haar lesrooster houdt. Jongeren vanaf 12 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 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 
in verband met het vieren van vakantie, dan noemen we dat ‘luxeverzuim’. 
Spijbelen vanwege achterliggende problemen noemen we ‘signaalverzuim’. 

 Tijdig melden = ernstig schoolverzuim voorkomen
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  
Die treft u in de bijlage.

‘School is een plek tussen thuis en de straat, waar we kunnen oefenen  
wat het betekent om in de samenleving te staan.’  
- Documentaire: Wat is het doel van onderwijs? Van Gert Biesta en  
Claire Boonstra, 2015.

LEERPLICHT ALS BESCHERMING 
TEGEN DE UITBUITING VAN 
KINDEREN

Tot 1874 werden kinderen vaak 
om economische redenen als 
arbeidskracht ingezet. Zij kregen 
namelijk minder betaald dan een 
volwassene, waardoor Nederland 
goed kon concurreren met het 
buitenland. De Nederlandse 
politicus Samuel van Houten 
maakte hier een einde aan. Volgens 
hem was arbeid, vooral in de 
fabrieken, schadelijk voor kinderen. 
Dankzij Van Houten werd in 1874 
de Kinderwet ingevoerd. Hierdoor 
mochten kinderen tot 12 jaar niet 
langer in fabrieken werken. De wet 
werd bekend als ‘het Kinderwetje 
van Van Houten’. 

Het duurde enige tijd voordat de 
wet	ook	echt	effect	had,	vooral	
omdat de wet sprak van een verbod 
om een kind ‘in dienst te nemen’ in 
plaats van een verbod op ‘arbeid’. 
Kinderen mochten daardoor wél 
door hun ouders voor arbeid 
worden ingezet. Die schakelden 
hen dan ook vaak in voor werk 
in de landbouw en traditionele 
nijverheid. 

Het Kinderwetje van Van Houten 
was dus zeer zeker niet volmaakt, 
maar het zorgde er wel voor 
dat tegen excessen kon worden 
opgetreden. Bovendien nam het 
aantal kinderen dat naar school 
ging	flink	toe.	Pas	bij	de	invoering	
van de leerplicht in 1901 kwam er 
écht verandering in de situatie van 
kinderen.
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Gerealiseerd en te realiseren

 Afgelopen schooljaar (2018-2019):
• 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.
• De Methodiek Aanpak Schoolverzuim (MAS) is geïmplementeerd.
• Er is gestart met de ontwikkeling van een Visie Leerplicht.
• Gemeente Lingewaal heeft zich aangesloten bij Team Leerplicht. 
 Dit heeft te maken met de fusie tussen deze gemeente en de gemeenten 
 Geldermalsen en Neerijnen tot gemeente West Betuwe.
• Er is een M@zl-pilot gestart in het Rivierengebied, waaraan scholen in 
 de gemeenten Zaltbommel en Neder-Betuwe hebben deelgenomen.
• Alle leerplichtambtenaren van Team Leerplicht zijn bij alle deelnemende 
 gemeenten beëdigd, zodat zij te allen tijde alle leerplichtfuncties van 
 elkaar kunnen overnemen binnen elk van deze gemeenten.

AFGELOPEN EN AANKOMEND 
SCHOOLJAAR
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HALT-STRAF SCHOOLVERZUIM

VRIJWILLIGE (JEUGD)HULP

GEEN PROCES-VERBAAL 

OPMAKEN 
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scholen, gemeenten, 
Raad voor de Kinderbe-
scherming, Halt, politie, 
gemeentelijke jeugdhulp, 
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De Methodiek 
Aanpak Schoolverzuim (MAS)
Voor uitleg, zie pagina 14.



DAG VAN DE LEERPLICHT 

Elk jaar vindt op de derde donder-
dag in maart de Dag van de Leer-
plicht plaats. Deze dag staat in het 
teken van het recht dat ieder kind 
heeft op onderwijs. Binnen onze 
regio vieren wij dit op bijzondere 
wijze met leuke activiteiten. 
Van ontbijtjes op verschillende 
locaties, goede gesprekken, rode 
lopers voor de leerlingen en 
succesverhalen tot inspiratiesessies 
op het toneel. 

Lees het verslag 
van 2019. 

 Speerpunten aankomend schooljaar (2019-2020)
• De Visie Leerplicht zal worden geïmplementeerd.
• De ketenpartners, waaronder scholen en wijkteams, zullen worden 
 geïnformeerd over de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS).
• Er volgt een grootschalige update van (de processen in) ons leerlingen-
 volgsysteem, zodat deze onze nieuwe werkwijze ondersteunt.
• Wij zullen scholen bezoeken die volgens onze gegevens achterblijven 
 ten aanzien van het melden van schoolverzuim (< 2%).
• In het kader van de AVG zal de mogelijkheid worden onderzocht naar het 
 sluiten van overeenkomsten met gemeenten over de betrokkenheid van 
 Team Leerplicht bij niet-wettelijke gronden (gerechtvaardigd belang) om 
 preventieve taken te kunnen blijven uitvoeren.
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Leerplichttaken volgens maatwerkafspraken

Regio Rivierenland is het overheidsonderdeel van Fruitdelta Rivierenland 
en heeft als doel de samenwerking tussen de aangesloten gemeenten 
te ondersteunen. Team Leerplicht Regio Rivierenland behoort binnen 
dit samenwerkingsverband tot de afdeling Contractgestuurde Dienst-
verlening, een uitvoeringsdienst bestaande uit specialistische teams. 

Team Leerplicht is een ambitieus en goed geolied team van leerplichtambte-
naren. Tot de aangesloten gemeenten voor de uitvoering van leerplichttaken 
behoren de gemeenten Buren, Neder-Betuwe, West Betuwe, West Maas en 
Waal en Zaltbommel. Daarnaast voeren wij de administratieve leerplichttaken 
uit voor de gemeente Culemborg.

Team Leerplicht ontzorgt gemeenten door de leerplichttaken namens hen uit 
te voeren. Wij leggen vanzelfsprekend ook verantwoording af aan hen. Met 
elke gemeente maken wij maatwerkafspraken over welke taken wij tegen 
welke kosten uitvoeren. De gemeenten beslissen zelf van welke diensten zij 
gebruik willen maken en in welke mate. 

GEEN GEMEENTE IS HETZELFDE

Hoe doet een gemeente het 
ten opzichte van andere? Beter? 
Slechter? Een interessante vraag, 
maar ook lastig te beantwoorden. 
Want zoals geen kind hetzelfde is, 
is ook de ene gemeente de andere 
niet. Zo kunnen de oorzaken van 
schooluitval in bijvoorbeeld een 
stedelijke gemeente een ander 
karakter hebben dan in een 
landelijke. 

Daarom levert Team Leerplicht 
maatwerk. Om dat te kunnen, 
zorgen wij ervoor dat wij ‘onze’ 
gemeenten goed kennen. Zodat wij 
resultaten kunnen duiden en in het 
juiste perspectief kunnen plaatsen. 

Wat wél overal hetzelfde is, is 
onze inzet op preventie. Wat de 
oorzaken ook zijn, wij willen ze 
vroegtijdig achterhalen om verdere 
problemen, trajecten én kosten te 
voorkomen. 

Iedereen is een genie. Maar als een vis wordt beoordeeld op zijn vaardigheid  
om in bomen te klimmen, zal hij zichzelf zijn hele leven als een mislukkeling 
beschouwen.
-Albert Einstein

ONS WERK VOOR GEMEENTEN
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■ Thuiszitters

Een thuiszitter is een leerplichtige jongere tussen 5 en 
18 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 er 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 wij geen harde uitspraken op casusniveau 
over de achterliggende gronden van onze thuiszitters. 

 De cijfers
Die treft u in de bijlage.

 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 onderwijs-
aanbod moet doen. Dit kan overigens ook bestaan 
uit het aanvragen van een toelaatbaarheids-
verklaring 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, kan het worden 
ingeschreven, waarna deze school de zorgplicht 
heeft 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 samen-
werkingsverband ook betrokken hierbij.
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Eén kind, 
Eén leerkracht, 
Eén boek en één pen 
kunnen de wereld 
veranderen.

- Malala Yousafzai 
(Pakistan)

Malala kwam op voor het recht van onderwijs voor meisjes en werd 
hiervoor door de taliban neergeschoten. Wonder boven wonder  
overleefde ze deze aanslag. Voor haar goede werk als kinderrechten-
activiste kreeg zij in 2014 de Nobelprijs voor de Vrede.

■ Samenwerken met GGD
 
Als een kind ziek is, hoeft het niet naar school. Wel zijn ouders of verzorgers 
verplicht om het kind direct ziek te melden bij de school. Kinderen mogen 
uiteraard alleen worden ziekgemeld als de aard van de klachten dusdanig 
ernstig is dat schoolgang redelijkerwijs niet mogelijk is. Ouders en jongeren 
dienen daar kritisch mee om te gaan. 

 De werkwijze bij ziekmeldingen
Leerplichtambtenaren werken nauw samen met de scholen en de school-
artsen (GGD-jeugdartsen) om het ziekteverzuim tegen te gaan. Hiertoe 
hebben zij met elkaar afspraken gemaakt. Jongeren die lang ziek zijn of 
vaak worden ziekgemeld, worden doorverwezen naar de schoolarts. Die 
onderzoekt de rechtmatigheid van het ziekteverzuim. Leidend daarbij is de 
vraag of de hoeveelheid ziekteverzuim in een redelijk verhouding staat tot  
de medische klachten van de jongere. 

 Het ziekteverzuim is niet rechtmatig
De schoolarts merkt het ziekteverzuim (deels) als onrechtmatig  – dus  
ongeoorloofd –  aan. Hij of zij maakt met de jongere afspraken om het  
ziekteverzuim terug te dringen. Komt de jongere deze afspraken niet na,  
dan volgt er via school een melding bij de leerplichtambtenaar. 

 Het ziekteverzuim is rechtmatig
De schoolarts kan het kind en zijn ouders advies geven of doorverwijzen 
naar specialistische hulp. Ook kan de arts de school en leerplichtambtenaren 
adviseren over de noodzaak van een aangepast lesrooster en aangeven 
waaraan dit rooster zou moeten voldoen om de leerling weer op de rit te 
krijgen.

 M@ZL-methodiek
Sommige scholen of regio’s maken gebruik van de M@ZL-methodiek. Dit 
staat voor Medische Advisering Ziekgemelde Leerplicht. Het is een effectieve 
methodiek voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren. 
De mentor, jeugdarts, ouders, het kind en de leerplichtambtenaar werken 
samen aan de weg terug naar school. Zij doen dit vanuit hun gezamenlijke 
zorg, ieder vanuit zijn of haar eigen rol. In het schooljaar 2018-2019 is ook in 
het Rivierengebied een pilot M@ZL van start gegaan. Een aantal scholen in 
Neder-Betuwe en Zaltbommel heeft hieraan deelgenomen.

“DE VRAAG NAAR RECHT EIST 
GEVOEL VAN PLICHT” 

Gelijke rechten, ook op onderwijs-
gebied, was ook in Nederland niet 
altijd vanzelfsprekend. Vrouwen 
hebben hier een lange, moeilijke 
strijd moeten leveren voor gelijke 
rechten, zodat ook zij het recht en 
de mogelijkheid hadden om verder 
te studeren. 

Aletta Jacobs (1854-1929) was de 
eerste vrouw in Nederland die een 
HBS bezocht. Ze was ook de eerste 
vrouw die naar de universiteit ging 
en de eerste vrouw die arts werd. 
Bovendien was zij de eerste vrouw 
die promoveerde. Daarnaast zette 
zij zich samen met anderen in voor 
vrouwenrechten in Nederland.  
Mede dankzij Aletta kregen 
vrouwen in 1919 kiesrecht. 
Kortom: Aletta Jacobs was een 
indrukwekkende en inspirerende 
vrouw.

Aletta Jacobs zei ooit: “De vraag 
naar recht eist gevoel van plicht.” 
En zo is het natuurlijk ook met 
de balans tussen leerplicht en 
leerrecht. Kinderen hebben niet 
alleen recht op onderwijs, maar ook 
de verplichting om daadwerkelijk 
deel te nemen aan het onderwijs 
dat in het verleden zo sterk is 
bevochten door onze voorvaderen 
en  – vooral –  voormoeders.
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CASUS ‘PETRA’: 
Door samenwerken het maximale bereiken

 
Petra is een intelligent meisje, maar vanwege haar 
vele ziekteverzuim is zij afgestroomd van het havo 
naar het vmbo. Ze heeft ondragelijk chronische 
pijnen, maar de artsen hebben nog geen diagnose 
kunnen stellen. Ze zit meer thuis dan op school, 
maar doordat ze intelligent is en thuis hard werkt 
aan haar lesachterstanden zijn haar cijfers goed.
 
 Deskundigheid GGD-arts ingeschakeld
Omdat alle signalen erop wijzen dat het hier om recht-
matig ziekteverzuim gaat, steekt de leerplichtambte-
naar in op een regierol: zijn alle relevante partijen 
betrokken en doen zij wat zij moeten doen?  
Het Samenwerkingsverband is al op de hoogte van deze 
zaak en heeft Petra een speciaal onderwijsarrangement 
toegekend. De GGD-arts is echter nog niet betrokken. 
Daarom schakelt de school op verzoek van de leerplicht-
ambtenaar direct alsnog deze deskundige in. Na onder-
zoek oordeelt de schoolarts dat het ziekteverzuim 
rechtmatig is en adviseert ze de betrokken partijen over 
de belastbaarheid van Petra en over de mogelijke prak-
tische aanpassingen in school, zoals een rustplek in het 
schoolgebouw.
 
 Belastbaarheid verlagen
Helaas blijkt Petra’s situatie in het nieuwe schooljaar  
te verslechteren. Er komen allerlei ernstige klachten 
bovenop de oorspronkelijke en Petra ondergaat vele 
ziekenhuisonderzoeken. Ondertussen wordt duidelijk 
dat de belastbaarheid van Petra dusdanig laag is, dat er 
verder gesneden moet worden in haar rooster. Daarom 
wordt in goed overleg tussen alle partijen geregeld dat 
Petra gespreid over twee schooljaren eindexamen zal 
doen. De leerplichtambtenaar informeert tijdig of de 
school hierover contact heeft gehad met de Inspectie 
van het Onderwijs. Deze instantie is vooraf inderdaad  
in dit besluit gekend.
 
 Buitenkans: zelf werkuren invullen
Aan het eind van het tweede examenjaar behaalt Petra 
haar vmbo-diploma. Een enorme prestatie! 

Haar gezondheid is echter nog steeds erg slecht. Er is 
uiteindelijk wel een diagnose gesteld, maar helaas blijkt 
het om een niet-behandelbare aandoening te gaan. Ze 
zal dus zo goed en zo kwaad als het gaat een toekomst 
moeten bouwen rondom haar ernstige medische klach-
ten. Het succesvol volgen van een mbo-opleiding is 
volgens de betrokken medische en onderwijskundige 
professionals, waaronder de betrokken GGD-arts die als 
onafhankelijke arts optreedt, kansloos. Daarom be-
spreekt de leerplichtambtenaar de mogelijkheden voor 
een vrijstelling. Petra heeft binnen haar eigen netwerk 
licht werk gevonden en dat feit wordt als uitgangspunt 
genomen. Petra krijgt alle tijd en ruimte om haar 
werkuren zelf in te vullen. In feite mag ze per dag zelf 
beoordelen of ze in staat is om te werken en zo ja, voor 
hoeveel uur. Een buitenkans, gelet op haar situatie!
 
 Vrijstelling
De leerplichtambtenaar stelt, gezien deze buitenkans, 
daarom voor om een vrijstelling op grond van artikel 15 
Lpw af te geven. Hierbij gaat Petra een relevante studie 
doen die past bij haar werk. Samen vinden ze een rele-
vante éénjarige beroepsgerichte studie die grotendeels 
thuis kan worden gedaan, in haar eigen tempo. Petra 
mag er in de praktijk dus veel langer over doen om de 
opleiding af te ronden. Normaliter is thuisonderwijs 
geen optie. In Nederland is de leerplicht immers 
gekoppeld aan een schoolplicht, waarbij leerlingen 
fysiek op een school aanwezig moet zijn. Echter, op 
grond van het voorliggend medisch advies oordeelt de 
leerplichtambtenaar dat hier sprake is van een hoogst 
uitzonderlijke situatie. Ze geeft de vrijstelling af.
 
 Samenwerken voor maximaal resultaat
Petra is op dit moment halverwege haar opleiding. En 
het werken: ook daarin weet zij steeds beter haar weg 
te vinden, hoe beperkt haar inzet ook kan zijn. Doordat 
alle partijen hebben samengewerkt, heeft Petra binnen 
haar mogelijkheden het maximale kunnen bereiken!
 

De naam ‘Petra’ 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 aantal leerplicht-
ambtenaren binnen team Leerplicht is tevens buitengewoon opsporings-
ambtenaar. 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 hulpverlening traineren dan wel 
tegenwerken. Ook in het geval van luxeverzuim is een handhavingstraject 
onvermijdelijk als ouders, ondanks een waarschuwing, de Leerplichtwet op 
dit punt niet respecteren.

 Bureau Halt
Als er sprake is van licht schoolverzuim terwijl er geen of slechts beperkte 
zorgsignalen zijn én de jongere nog niet eerder met politie, justitie of 
Bureau Halt in aanraking is geweest, zal de leerplichtambtenaar de jongere 
doorgaans een Halt-afdoening aanbieden. Het proces-verbaal wordt dan 
ter afhandeling naar Bureau Halt gestuurd. Het voordeel van een Halt-
afdoening is dat de jongere buiten het justitieel traject blijft en dus ook geen 
aantekening in het strafregister krijgt. 

 De cijfers 
Die treft u in de bijlage.

DE METHODISCHE AANPAK 
SCHOOLVERZUIM	(MAS)

Schakelrol 
Om (langdurig) schooluitval te voor- 
komen, moeten onze leerplicht-
ambtenaren en ketenpartners snel 
kunnen handelen. Heldere stappen 
en duidelijkheid over ieders rol 
helpt daarbij. De leerplichtambte-
naar vervult in deze gezamenlijke 
aanpak van schoolverzuim een 
schakelrol. Daarom is de MAS ont-
wikkeld door branchevereniging 
Ingrado, het Openbaar Ministerie, 
Bureau Halt en de Raad van de 
Kinderbescherming in samenspraak 
met het Ministerie van Veiligheid en 
Justitie, gesteund door de Neder-
landse Gemeenten (VNG). 

Preventie en vrijwillige ( jeugd)hulp
De MAS omvat een stappenplan, 
waarin vier routes worden beschre-
ven bij meldingen van ongeoorloofd 
schoolverzuim, te weten: de vrij-
willige jeugdhulp, de Halt-straf, de 
dwang in civielrechtelijk kader en  
de dwang in strafrechtelijk kader.  
In de MAS-visie staat niet de straf-
rechtelijke kant centraal, maar 
wordt eerst ingezet op preventie en 
vrijwillige (jeugd)hulp. Als er bij een 
jongere sprake is van achterliggen-
de problematiek is zorg c.q. hulp-
verlening voorliggend. De MAS kan 
tussen regio’s enigszins verschillen, 
omdat in de MAS wordt uitgegaan 
van lokale overlegstructuren. Deze 
zijn afhankelijk van lokale afspraken.

Altijd actueel
De MAS wordt jaarlijks geactuali-
seerd. Zo is in de laatste versie reke-
ning gehouden met de AVG en is de 
methodiek M@ZL opgenomen als 
erkende interventie bij ziekte-
verzuim.	M@ZL	is	een	effectieve	
methodiek voor een integrale aan-
pak van ziekteverzuim bij scholen in 
het voorgezet onderwijs en het 
MBO, waarbij schoolmedewerkers, 
GGD-jeugdartsen en leerplicht-
ambtenaren intensief samenwerken 
om (vroegtijdig) ziekteverzuim te 
signalen en terug te dringen. 
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CASUS ‘MARIEKE’: 
Eerst wennen, daarna lukte het

Marieke is een 15-jarig meisje dat op het vmbo zit, niveau basisberoeps-
gericht. Omdat ze regelmatig te laat in de les komt, meldt de school haar 
via het digitale verzuimloket (DUO) bij de leerplichtambtenaar. 

Er volgt een leerplichtgesprek en Marieke krijgt een officiële waarschu-
wing wegens overtreding van de Leerplichtwet. Ondanks deze waarschu-
wing blijft Marieke ook aan het begin van het nieuwe schooljaar te laat in  
de les komen: al tien keer in de eerste twee maanden. Om een handhavings-
traject te voorkomen, biedt de leerplichtambtenaar Marieke een zoge-
noemde FORZA-maatregel* aan. Na een begeleidingstraject van vier 
maanden komt Marieke weer op tijd op school. Zij schrijft een eindverslag 
aan de leerplichtambtenaar:

“De afspraken waren dat ik op tijd naar bed moest. Altijd om 22.00 uur.  
Ik moest mijn telefoon inleveren bij mijn ouders om 20.00 uur zodat ik daarna 
nog tijd had zonder mijn telefoon. Ik moest mijn schooltas de avond ervoor al 
inpakken zodat ik dat ’s ochtends niet meer hoefde te doen. De wekker moest 
ik wat eerder zetten, dus om 7.00 uur in plaats van om 7.30 uur. Het ging 
steeds beter om mij aan deze afspraken te houden. Eerst moest ik eraan 
wennen, maar daarna lukte het wel. Op school zeiden ze ook steeds wat de 
gevolgen zouden zijn als het niet lukte. Daarom ging het steeds beter.  
Het helpt mij als iemand tegen mij zegt: ‘En nu is het genoeg, nu moet je het 
doen!’ Daarom lukt het nu.”

Om privacyredenen is de naam ’Marieke’ gefingeerd.

*De FORZA-maatregel is in het leven geroepen door de Jeugdbescherming. Het is een traject 
dat is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar die aan de wettelijke verzuimnorm 
voldoen	en	bij	wie	eerdere	waarschuwingen	onvoldoende	effect	hebben	gehad.	 
De begeleiding duurt vier maanden en heeft als belangrijkste doel 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 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 een 
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.  

■ Zorg en nazorg

De leerplichtambtenaar maakt een zorgproces aan als er nog geen school-
verzuim is, maar hier wel dreiging van is. De school, leerplichtambtenaar, GGD 
en hulpverleners werken nauw samen om de jongere weer op te rit te krijgen. 
Ook hierbij bij voorkeur vóórdat de achterliggende problemen tot verzuim 
leiden. Tot de zorgprocessen behoren overigens ook de nazorgprocessen, 
waarbij Team Leerplicht drie maanden na afloop van een relatief verzuim-
proces controleert of het verzuim daadwerkelijk is gestopt. 

‘He who opens a school door, 
closes a prison’. 
- Victor Hugo
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 De cijfers 
Die treft u in de bijlage. 



CASUS ‘FARAH’: 
Als er meer nodig is dan een buskaart  

Farah is een meisje van 12 dat is ingeschreven op de Internationale 
Schakelklas (ISK). Zij is enkele jaren geleden samen met haar vader  
en drie jongere kinderen naar Nederland gevlucht om de oorlog te 
ontlopen. Haar moeder leeft helaas niet meer.

 Gesprek met vader en dochter 
Farah komt regelmatig te laat in de les. Haar school doet een melding van 
schoolverzuim, waarna de leerplichtambtenaar haar en haar vader uitno-
digt voor een gesprek. Tijdens dit gesprek blijkt dat Farah regelmatig 
haar bus mist en bovendien lijkt ze niet goed te begrijpen dat ze echt op 
tijd in de les aanwezig moet zijn. Haar vader spreekt niet of nauwelijks 
Nederlands, maar wel wordt duidelijk dat hij de kosten van het openbaar 
vervoer van en naar school hoog vindt. De ISK ligt immers een eind van 
hun woonadres af. Er worden duidelijke afspraken gemaakt en de leer-
plichtambtenaar doet de zaak af met een officiële waarschuwing.

 Geen buskaart voor Farah 
Ondanks deze waarschuwing gaat het verzuim door. Het neemt toe en 
Farah komt zelfs regelmatig helemaal niet op school. De leerplichtambte-
naar spreekt met haar en haar vader en nu blijkt dat hij geen buskaart 
voor Farah kan of wil kopen. De leerplichtambtenaar neemt contact op 
met de school en het wijkteam om een beter beeld te krijgen van de 
achterliggende problemen. Naast schoolverzuim blijken er nog andere 
zorgsignalen te zijn, waaronder het feit dat Farah soms alleen thuis is met 
de jongere kinderen en kennelijk de verantwoordelijkheid van het gezin 
dan op haar schouders komt te liggen. Ook blijkt dat vader in het bezit is 
van een auto en regelmatig naar een vriend rijdt om hem te bezoeken. 
Deze vriend woont in dezelfde woonplaats als de school van Farah. De 
vraag is: waarom is het in praktisch en financieel opzicht wel mogelijk 
voor vader om een vriend te bezoeken, maar lukt het niet om Farah op 
school te krijgen?

 Vervoer naar school, gezamenlijk zorgsignalen aanpakken 
De leerplichtambtenaar verneemt vervolgens dat de vader van Farah 
bekend is bij het wijkteam. Er is allerlei hulp geboden, die vader echter 
niet of onvoldoende omarmt. De schuldhulpverlening is zeer gewenst, 
maar vader wil geen openheid geven over zijn financiën. Uiteindelijk kan 
door de goede samenwerking tussen de school en de leerplichtambte-
naar worden geregeld dat het vervoer van Farah door het wijkteam wordt 
vergoed. Sarah mag immers niet de dupe worden van de situatie. 
Hierdoor is Farah structureel in de gelegenheid om naar school te gaan. 
Uiteraard blijft de leerplichtambtenaar dit monitoren. Daarnaast zijn de 
zorgsignalen dusdanig ernstig, dat gezamenlijk wordt opgetrokken om 
deze zaak voor te leggen aan de Beschermtafel. Hierdoor kunnen ook de 
niet-schoolgerelateerde zorgsignalen worden aangepakt. 

Om privacyredenen is de naam ‘Farah’ gefingeerd.
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WAT IS EEN BESCHERMTAFEL?

Soms zijn de zorgen om een 
bepaald kind erg groot en lukt het 
ondanks de inspanningen van de 
ouders, hulpverlening, leerplicht-
ambtenaar en eventueel andere 
betrokkenen niet om hierin vol-
doende verbetering aan te bren-
gen. De zaak kan dan worden 
ingebracht bij de Beschermtafel. 
Dit is een bijeenkomst van diverse 
organisaties, waaronder degene 
die de zaak inbrengt (bijvoorbeeld 
een medewerker van het wijkteam 
of de leerplichtambtenaar), een 
medewerker van de Raad van de 
Kinderbescherming en een jeugd-
beschermer. Een onafhankelijk 
voorzitter leidt de bijeenkomst. 

Tijdens de bijeenkomst bespreken 
de partijen de situatie met de 
ouders en jongere om een zo goed 
mogelijk beeld te krijgen van de 
problematiek. Aan het eind van dit 
gesprek neemt de Beschermtafel 
een beslissing over de vervolg-
stappen. Deze kunnen bestaan uit 
het voortzetten van vrijwillige hulp 
of het volgen van een niet-vrijblij-
vend plan waaraan het gezin en de 
hulpverlening zich moeten houden. 
Als zij dat niet doen of als de situ-
atie na een afgesproken periode 
onvoldoende is verbeterd, zal de 
Raad van de Kinderbescherming 
een onderzoek starten. Ook kan 
deze raad direct een onderzoek 
starten. 
 
De Raadsmedewerker onderzoekt 
dan of een kinderbeschermings-
maatregel nodig is. Hierover doet 
de kinderrechter uitspraak.

‘Education is the most powerful 
weapon which you can use to 
change the world’. 
- Nelson Mandela
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■ 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 ten aanzien van het toekennen van extra vakantieverlof. Dat is niet 
zo. Deze bevoegdheid ligt geheel 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
Die treft u in de bijlage.

 Meer aanvullende informatie en cijfers?
Die treft u in de bijlage.

‘Onderwijs is alleen passend als 
het de kansen van kinderen als 
uitgangspunt neemt.’ 
- Luc Stevens (Bron: wij-leren.nl)
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‘Education is the key to unlocking the world, a passport to freedom.’ 
- Oprah Winfrey

 Contact
Regio Rivierenland
Team Leerplicht
T (0344) 63 85 05
E leerplicht-rmc@regiorivierenland.nl



Leerplicht

Partner van de scholen, collega van het wijkteam en beschermer van het kind

Dit is het jaarverslag 2018-2019 van 
Team Leerplicht van Regio Rivierenland. 
Ons ambitieuze en goed geoliede team 
van leerplichtambtenaren ontzorgt 
gemeenten door namens hen de 
leerplichttaken uit te voeren. 
Dat doen wij voor de gemeenten  
Buren, Neder-Betuwe, West Betuwe, 
West Maas en Waal en Zaltbommel.
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