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Inleiding 
Artikel 25 lid 1 van de Leerplichtwet 1969 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders 
jaarlijks verslag moet uitbrengen aan de raad over het gevoerde leerplichtbeleid. 
 
 
Resultaten 
Uit het jaarverslag schooljaar 2011-2012 zijn de volgende conclusies te trekken ten opzichte van 
het jaarverslag over het schooljaar 2010-2011: 
 

1. Het aantal ingeschreven jongeren in de gemeentelijke basisadministratie in de 
leeftijdscategorie 0 tot en met 22 jaar is gegroeid van 10845 jongeren naar 10860 
jongeren. Een toename van 15 jongeren; 

2. Het aantal wettelijke meldingen van ongeoorloofd schoolverzuim is met 22 meldingen 
toegenomen van 185 naar 207 meldingen; 

3. Het aantal besproken jongeren in zorgoverleggen is met 104 jongeren afgenomen van 249 
naar 145 jongeren; 

4. Het aantal doorverwijzingen naar HALT is met 4 toegenomen van 2 naar 6 
doorverwijzingen; 

5. Het aantal opgemaakte processen-verbaal is met 7 toegenomen van 10 naar 17 
processen-verbaal; 

6. Het aantal verlofvragen is met 19 vragen toegenomen. Van 9 vragen naar 28 vragen. 
 
 
Argumenten  
1.1. Jaarlijks moet het jaarverslag door het college worden vastgesteld. 
Artikel 25 lid 1 van de Leerplichtwet 1969 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders 
jaarlijks verslag moet uitbrengen aan de raad over het gevoerde leerplichtbeleid. 
 
 
Uitvoering 
De capaciteit van de leerplichtambtenaren in het schooljaar 2012-2013 zal worden ingezet op: 
 
 

1. Handhaven van de Leerplichtwet op het gebied van absoluut verzuim  
(leerling staat niet op een school of instelling ingeschreven); 

2. Handhaven van de Leerplichtwet op het gebied van relatief verzuim 
(spijbelgedrag); 

3. Deelname en/of bijdrage aan zorgoverleggen en zorgadviesteams; 
4. Bemiddelen en ondersteunen bij andere problematieken dan schoolverzuim.  Zoals het 

plaatsen van kinderen binnen het cluster 3 onderwijs  (zeer moeilijk lerende kinderen en 
meervoudig gehandicapte kinderen) en cluster 4 onderwijs (kinderen met 
gedragsproblemen of langdurig (psychiatrisch) zieke kinderen), plaatsen van leerlingen op 
een rebound voorziening of op een andere opleiding; 

5. Luxe verzuim controles op de scholen voor of na de schoolvakanties; 
6. De samenwerking van Leerplicht in BAR-verband. 
 

 



                                       
 

Overleg gevoerd met 
Het jaarverslag is in samenwerking met de leerplichtconsulenten en de coördinator opgesteld. 
 
 
Communicatie 
Het jaarverslag zal na goedkeuring door het college van burgemeester en wethouders aan de raad 
ter informatie worden aangeboden. 
 
 
Bijlagen 

1. Jaarverslag leerplicht schooljaar 2011-2012. 
 
 
 


