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Onderwerp  

Evaluatie regionale afspraken kwaliteit uitvoering leerplicht 

 

Kennisnemen van 

Evaluatie regionale afspraken kwaliteit uitvoering leerplicht 

 

Inleiding 

In het College Uitvoeringsprogramma (CUP) is opgenomen dat aan u een evaluatie wordt aangeboden 

over de Regionale afspraken kwaliteit uitvoering leerplicht. De Evaluatie gaat in op de uitvoering van de 

leerplicht zoals onder andere is vermeld in het Jaarverslag Team Leerplicht Regio Rivierenland 2018-

2019.  

 

Taken leerplichtambtenaar 

De leerplichtambtenaar controleert of ouders en jongeren de leerplicht naleven. Hij geeft voorlichting 

aan jongeren over waarom het belangrijk is om naar school te gaan. Ook licht hij voor over wat de 

gevolgen zijn als leerlingen en ouders de  Leerplichtwet overtreden. Verder zoekt de 

leerplichtambtenaar samen met de school en ouders naar een oplossing bij problemen met 

schoolbezoek.  

 

Uitvoering leerplicht  

Gemeente West Betuwe heeft een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) gesloten met Regio 

Rivierenland om namens de gemeente de leerplichttaken uit te voeren. De voormalige gemeenten 

Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal voerden destijds de leerplichttaken verschillend uit. De 

gemeenten Geldermalsen en Neerijnen lieten alle leerplichttaken uitvoeren door Regio Rivierenland en 

de gemeente Lingewaal voerde de leerplichttaken zelf uit met uitzondering van het opmaken van een 

proces-verbaal. Eind 2018 is besloten alle leerplichttaken voor de gemeente West Betuwe te laten 

uitvoeren door Regio Rivierenland.  

 

Beoogd effect  
Continuïteit, kwaliteit en effectiviteit van de uitvoering van alle leerplichttaken waarborgen. 
Verantwoording wordt afgelegd via het jaarverslag leerplicht.  

 

Kernboodschap 

Bijna 90% van de jongeren tussen de 12 en 18 jaar geeft aan dat zij zich gelukkig voelen. Dit zijn veelal 

jongeren met een afgeronde opleiding en jongeren die nog onderwijs volgen. Dat geldt niet voor 
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iedereen. Jongeren komen ook in aanraking met het Team Leerplicht van Regio Rivierenland vanwege 

schoolverzuim. Schoolverzuim staat vaak niet op zich zelf, maar komt vaak voort uit ernstige 

problemen waarmee jongeren te maken krijgen.  

 

Regio Rivierenland voert de leerplichttaken uit voor de gemeenten Buren, Neder Betuwe, West Betuwe, 

West Maas en Waal en Zaltbommel. Aan elke gemeente is een leerplichtambtenaar gekoppeld die het 

eerste aanspreekpunt is. Het gaat hier om totaal 24.194 leerlingen. Voor de gemeente West Betuwe 

om 8.359 leerlingen. De afspraken zijn vastgelegd in een Dienstverleningsovereenkomst (DVO). Bij de 

uitvoering op de naleving van de leerplicht gaat het niet alleen om het toezicht houden, maar ook om 

het strijden van het recht op onderwijs. Op grond van artikel 25 van de Leerplichtwet dient ons college 

jaarlijks een jaarverslag uit te brengen aan de gemeenteraad over de wijze waarop zij uitvoering 

hebben gegeven aan de handhaving van de leerplicht. Deze taak is gemandateerd aan Regio 

Rivierenland.  Nu is het jaarverslag 2018-2019 uitgebracht.    

Geen kind en geen gemeente is hetzelfde. Om deze reden voert het Team leerplicht maatwerk uit 

toegespitst op de lokale situatie van de individuele gemeente. Met elke gemeente worden 

maatwerkafspraken gemaakt die worden vastgelegd in een Dienstverleningsovereenkomst.  

 

Ieder schooljaar worden doelstellingen geformuleerd met als uitgangspunt een steeds betere 

uitvoering van de leerplichttaken. In het schooljaar 2018-2019 hebben  onder andere de 

opsporingsbevoegde leerplichtambtenaren bijscholing ontvangen en examen afgelegd. Alle 

leerplichtambtenaren bij alle deelnemende gemeente zijn beëdigd, zodat zij ten allen tijde alle 

leerplichtfuncties van elkaar kunnen overnemen en continuïteit gewaarborgd is. Voor het komende 

schooljaar 2019-2020 wordt een visie leerplicht ontwikkeld en worden scholen bezocht die 

achterblijven bij het melden van schoolverzuim.    

 

Het Team leerplicht heeft ook aandacht en begeleid thuiszitters (een leerplichtige jongere tussen de 5 

en 18 jaar die zonder geldige reden meer dan vier weken achtereen school- of lestijd verzuimt zonder 

dat zij/hij ontheffing heeft van de leerplicht of vrijstelling heeft van geregeld schoolbezoek.  

 

Samenwerking 

Het Team Leerplicht van Regio Rivierenland werkt nauw samen met andere organisaties die bij de zorg 

of begeleiding van jongeren betrokken zijn (GGD, Bureau Halt, zorginstellingen, Jeugdbescherming, 

beschermtafel). Schoolverzuim heeft vaak meerdere achterliggende oorzaken. Bij de handhaving op 

de toezicht op de leerplicht is de balans meer en meer verschoven van handhaving naar zorg. 

Preventie en hulp werkt (soms) beter dan strafrechtelijke maatregelen (opstellen proces verbaal).  

 

De scholen voor primair- en voortgezet onderwijs zijn positief over de uitvoering van de leerplichttaken 

door het Team leerplicht. De lijnen zijn direct, kort en duidelijk en de meldingen van vermoedelijk 

ongeoorloofd schoolverzuim worden snel en adequaat opgepakt. Ook blijven zaken niet liggen door 

bijvoorbeeld ziekte van een leerplichtambtenaar omdat er altijd een vervanger is. De expertise van de 

leerplichtambtenaar blijft op niveau omdat zij jaarlijks cursussen volgen.   
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Financiën 

De kosten voor de uitvoering van alle leerplichttaken is opgenomen in de gemeentebegroting en 

bedragen jaarlijks € 199.517. 

 

Communicatie 

De leerplichtambtenaren van het Team leerplicht voeren hun taak zelfstandig uit. Met de teamleider 

vindt afstemming en terugkoppeling plaats. De programmamanager van Regio Rivierenland heeft 

jaarlijks een (evaluatie)gesprek met de gemeente over de uitvoering van de leerplichttaken.  

 

Vervolg 

Niet van toepassing.  

 

Bijlage(n) 

Jaarverslag Team Leerplicht 2018- 2019.  

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                         de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 

 

 


