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V O O R W O O R D  
 
 
Ingevolge artikel 25 lid 1 van de Leerplichtwet 1969, brengt het college van Burgemeester en 
Wethouders verslag uit aan de gemeenteraad over de resultaten van de activiteiten van de 
leerplichtambtenaren in de gemeente over het afgelopen schooljaar 2009-2010.  
Tevens doen wij u in dit verslag overzichten met de feitelijke gegevens over de afgelopen vijf 
schooljaren 2005-2010 toekomen. 
 
Met dit jaarverslag sluiten we ook de vorige collegeperiode af. De afgelopen vier jaar hebben we 
vanuit Leerplicht hard gewerkt om te zorgen dat het merendeel van de verzuimende jongeren hun 
schoolloopbaan weer oppakten. De jongeren werden terug begeleid naar de school van herkomst, op 
een andere opleiding geplaatst of naar een (hulpverlenende)instelling doorverwezen. 
Leerplicht werkt nauw samen met hulpverlenende instanties en participeert in zorgoverleggen. 
Hierdoor is het mogelijk, om in een vroeg stadium in te grijpen als er schoolverzuim ontstaat. 
 
De afgelopen vier jaren hebben er een aantal (wets)wijzigingen plaatsgevonden met als doel het 
aantal voortijdig schoolverlaters terug te dringen.  
 
Zo is de partiële leerplicht vanaf augustus 2007 voor jongeren van 16 en 17 jaar vervangen door de 
startkwalificatieplicht. Alle jongeren zijn tot hun 18e jaar verplicht een volledig onderwijsprogamma te 
volgen totdat zij een startkwalificatie hebben behaald. Een startkwalificatie is een HAVO-, VWO- of 
MBO-2 diploma.  
 
De in- en uitschrijvingen en de meldingen van het schoolverzuim dienen door de scholen en 
instellingen in plaats naar leerplicht van de woongemeente van de jongeren, digitaal worden gemeld 
aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Vervolgens ontvangt leerplicht de meldingen via de DUO.   
 
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is ook intensiever betrokken bij het terugdringen van het 
schoolverzuim. Leerplicht heeft de mogelijkheid om de SVB de opdracht te geven ouders/verzorgers 
te korten op de kinderbijslag als zoon of dochter blijft spijbelen. Dit geldt alleen voor leerlingen van 16 
en 17 jaar oud.  
 
 
Met een start van een nieuwe collegeperiode hebben we gemeend om in dit verslag ook enige 
achtergrond informatie over de kerntaken van leerplicht en de Leerplichtwet op te nemen. 
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1. TEAM LEERPLICHT 
 
 
1.1. Samenstelling van het team leerplicht 
 Het team leerplicht valt onder de afdeling Sociaal Beleid, Participatie en Onderwijs (SPO). 
 Sinds de start van de procesgestuurde organisatie valt het team onder het hoofdproces 
 Spelregels en het proces Handhaving. De totale formatie uitvoering en administratie is 3,63 
 fte. 
 Alle leerplichtambtenaren zijn in het bezit van de bevoegdheid van Buitengewoon 
 Opsporingsambtenaar (BOA). Deze bevoegdheid is noodzakelijk om proces-verbaal te 
 kunnen opmaken.  
 
 
1.2. Kerntaken van de leerplichtambtenaar 
 Een leerplichtambtenaar heeft meerdere functies, te weten: 
 1. Een maatschappelijke zorgfunctie 
 De ondersteuning, begeleiding, verwijzing en bemiddeling van leerlingen, ouders/verzorgers 
 richting hulpverlenende instanties, (andere) school of instelling. 
 2. Een preventieve functie 
 Schoolverzuim is meestal een niet op zichzelf staand probleem. Vaak is het een signaal dat er 
 iets met de leerling aan de hand is. De leerplichtambtenaar tracht door middel van structureel 
 overleg met scholen/instellingen en hulpverlenende instanties preventief schooluitval tegen te 
 gaan. 
 3. Een curatieve functie 
 Zodra er een verzuimmelding komt neemt de leerplichtambtenaar contact op met alle 
 betrokkenen. De leerplichtambtenaar biedt hulp, behandelt, bemiddelt en verwijst door.  
 4. Een justitiële functie 
 Het in voorkomende gevallen doorverwijzen van een leerling naar bureau HALT of het 
 opmaken van proces-verbaal tegen ouders/verzorgers, leerlingen vanaf 12 jarige leeftijd en of 
 hoofden van scholen/instellingen. 
 5. Een voorlichtende functie 
 Voor een goede uitvoering van de Leerplichtwet is voorlichting aan scholen/instellingen, 
 ouders/verzorgers, leerlingen, samenwerkende instanties van essentieel belang. De 
 voorlichtende functie betreft ook het adviseren over scholingsmogelijkheden. 
 6. Een registrerende functie 
 Het opstellen van rapporten aan de Raad voor de Kinderbescherming, en het Openbaar 
 Ministerie, het aanleggen van dossiers en het registreren in het 
 leerlingenadministratiesysteem KEY2Onderwijs zoals: afspraken, contactpersonen, zorg 
 overleggen etc.  
 7. Een onderhoudende functie 
 Aanleveren van gegevens t.b.v. overleggen zoals justitieel casusoverleg. 
 8. Een beleidsontwikkelende functie 
 Het doen van beleidsvoorstellen mede op basis van het jaarverslag die dienen te leiden tot 
 verbetering en aanpassing van het gevoerde leerplichtbeleid. Rapporteren aan het ministerie 
 van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. 
 9. Een besluitvormende functie 
 Op grond van diverse wetsartikelen heeft de leerplichtambtenaar bevoegdheden 
 zelfstandig of namens het college van burgemeester en wethouders beslissingen te nemen. 
 Zo kan de leerplichtambtenaar bij gewichtige omstandigheden meer dan 10 dagen verlof 
 verlenen, toestemming geven voor vervangende leerplicht en vrijstellingen verlenen. 
 10. Een signalerende functie 
 Het signaleren van verschijnselen, ontwikkelingen, behoeften en effecten. 
 Bijvoorbeeld groepsvorming op het gebied van criminaliteit in de gemeente, verhoudingen 
 tussen het onderwijsveld en leerlingen en gezinsproblematieken. 
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1.3. Kerntaken van de administratief medewerkster 
 1. Een registrerende functie 
 Het registreren van alle gegevens van scholen/instellingen en het controleren en registreren 
 van in- en uitschrijfgegevens van leerlingen. 
 2. Een controlerende functie 
 Het controleren van het absoluut schoolverzuim door de gemeentelijke basisadministratie te 
 vergelijken met de leerlingenadministratie. Ouders/verzorgers aanschrijven. 
 3. Een administratieve functie. 
 Het archiveren en registreren van de leerlingendossiers en overige administratieve 
 werkzaamheden. 
 4. Aanspreekpunt 
 Eerste aanspreekpunt voor alle vragen zowel voor intern als extern.  
   
1.4. Wie is waarvoor verantwoordelijk: gemeente, scholen/instellingen, ouder(s)/verzorgers 
 De belangrijkste taak voor de gemeente in casu de leerplichtambtenaar is het onderzoeken 
 van ongeoorloofd schoolverzuim (absoluut en relatief schoolverzuim).  
 Een actuele leerlingenadministratie (KEY2Onderwijs) is zeer belangrijk. Hieruit  vindt controle 
 op het absoluut schoolverzuim plaats. 
  
 Het relatief verzuim komt via de absentieregistratie van de scholen/instellingen naar boven. 
 Van groot belang voor het signaleren van het verzuim is dat de leerlingenadministratie van de 
 gemeente en de absentieregistratie van de scholen/instellingen op orde zijn.  
  
 De wettelijke taken die de gemeente op grond van de Leerplichtwet moet uitvoeren zijn: 
 1. het behandelen van beroep op vrijstelling van de leerplicht/kwalificatieplicht of  
  vervangende leerplicht/startkwalificatieplicht en vrijstelling wegens het volgen tot 
  ander onderwijs aangevraagd door ouders/verzorgers van een leerling; 
 2. het behandelen van verlofaanvragen wegens gewichtige omstandigheden, indien het 
  verlof van meer dan 10 schooldagen betreft, of het totale verlof in één schooljaar de 
  10 schooldagen overschrijdt; 
 3. het toezicht houden op de naleving van de wet, dat wil zeggen dat de   
  leerplichtambtenaar toegang tot de scholen/instellingen heeft en personen mag  
  horen; 
 4.  het controleren van absentieregistraties; 
 5. de door de scholen/instellingen gemeld ongeoorloofd verzuim wordt door de  
  leerplichtambtenaar onderzocht. De leerplichtambtenaar neemt contact op met alle 
  betrokkenen (school/instelling, leerling, ouders/verzorgers en eventueel andere  
  instanties). Indien de leerling niet meewerkt aan een gepaste oplossing kan de leerling 
  worden doorverwezen naar Bureau HALT (vanaf 12 jaar) of wordt een proces-verbaal 
  opgemaakt. 
  Met ingang van 2010 is het ook mogelijk om de sociale verzekeringsbank opdracht te 
  te geven de kinderbijslag (tijdelijk) in te houden (geldt alleen voor 16 en 17 jarigen); 

6. indien een leerling in strijd met de Arbeidstijdenwet arbeid verricht, informeert de 
 leerplichtambtenaar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 

7. jaarlijks dient verslag van de naleving van de wet te worden uitgebracht bij de Minister 
van Onderwijs, Cultuur en Wettenschappen. 

 
 Verantwoordelijkheid scholen/instellingen: 
 De scholen/instellingen zijn wettelijk verplicht om binnen zeven dagen burgemeester en 
 wethouders in kennis te stellen van de in- en uitschrijvingen van leerlingen. Een beslissing tot 
 verwijdering dient terstond te worden gemeld. 
 Indien een ingeschreven leerling zonder geldige reden verzuimt en dit verzuim vindt plaats 
 gedurende 16 uur les- of praktijktijd in 4 opeenvolgende lesweken moeten de 
 scholen/instellingen dit bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling 
 melden. 
  
 De route voor het melden van schoolverzuim is gewijzigd. Ook voor het melden van de in- en 
 uitschrijvingen zal via digitale meldingen via DUO gaan lopen. 
 Nadere uitleg hierover in hoofdstuk 2.   
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 Verantwoordelijkheden ouders/verzorgers/voogden en leerlingen: 
 De ouders/verzorgers/voogden die het gezag over de minderjarige leerling uitoefenen hebben 
 de verplichting om te zorgen dat de minderjarige is ingeschreven op een school/instelling en 
 dat deze de school/instelling regelmatig bezoekt. 
 Leerlingen van twaalf jaar en ouder kunnen strafrechtelijk verantwoordelijk worden gesteld. De 
 kantonrechter kan een taakstraf/leerstraf of een geldboete opleggen. 
 Ook kan de kinderbijslag worden ingehouden. Deze maatregel geldt alleen voor verzuimende 
 16 en 17 jarige leerlingen. 
 
 
 
2. WIJZIGINGEN/VERANDERINGEN 
 
 
2.1. Wijziging route van melden van het ongeoorloofd schoolverzuim en de in- en 

uitschrijvingen van leerlingen door scholen/instellingen 
 Voor de scholen/instellingen is het melden van verzuim en de in- en uitschrijvingen van 
 leerlingen aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling een grote 
 administratieve  belasting. De scholen/instellingen hebben namelijk vanuit verschillende 
 gemeenten leerlingen ingeschreven staan. Bij al die verschillende gemeenten, moeten de 
 gegevens worden aangeleverd.  
  
 Voor de scholen/instellingen werd dit als een groot probleem ervaren, waardoor het 
 schoolverzuim en de in- en uitschrijvingen niet altijd op tijd bij leerplicht werden aangeleverd.  
 Ook voor de administratieve medewerkster, belast met de leerlingenadministratie, was het een 
 groot probleem om de in- en uitschrijvingen te verwerken. Hierdoor kwam pas eind oktober in 
 beeld op welke school/instelling een leerling ingeschreven stond of nog niet op een 
 school/instelling stond ingeschreven (absoluut schoolverzuim). 
 
 Door de grote administratieve belasting verzuimden scholen/instellingen ook vaak om 
 schoolverzuim te melden. 
  
 De laatste jaren heeft het terugdringen van het schoolverzuim een hoge prioriteit. Om het 
 schoolverzuim terug te dringen en een betere inzage te hebben in de in- en uitschrijvingen 
 van leerlingen op een school/instelling zijn er een aantal maatregelen genomen, 
 waaronder het vereenvoudigen van de wijze van melden van verzuim en de in- en 
 uitschrijvingen door de scholen/instellingen.  
 Door één uniforme meldprocedure via digitale uitwisseling van gegevens via het 
 (verzuim)loket van DUO moet het melden sneller en makkelijker gaan. Elke 
 school/instelling meldt via hetzelfde loket en op één manier. Vervolgens kan leerplicht digitaal 
 de verzuimmeldingen en de in- en uitschrijvingen overhalen in de 
 leerlingenadministratie (KEY2Onderwijs) 
 
 Leerplicht registreert de leerplichtige/kwalificatieplichtige leerlingen (5 tot 18 jarigen). 
 
 
2.2.  Planning van invoering nieuwe wijze van melden schoolverzuim en in- en 

 uitschrijvingen 
 De nieuwe route van het melden van het schoolverzuim en de in- en uitschrijvingen van 
 leerlingen door  de scholen/instellingen aan DUO wordt gefaseerd ingevoerd. 
 Pas nadat alle scholen/instellingen de gegevens digitaal aan DUO doorgeven kan 
 leerplicht ook overgaan op het binnenhalen van de in- en uitschrijvingen. 
 Sinds augustus 2008 is gestart met het digitaal melden van schoolverzuim. Ook deze actie 
 wordt gefaseerd ingevoerd. 
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 Wat betekent dit voor de scholen: 
 Start verzuimmelden via de DUO-route: 
 Middelbaar Beroepsonderwijs  augustus 2008 
 Voortgezet Onderwijs   augustus 2009 
 Primair Onderwijs   nog onbekend 
 
 Start in- en uitschrijvingen via de DUO-route: 
 Middelbaar Beroepsonderwijs  augustus 2008 
 Voortgezet Onderwijs   augustus 2009 
 Primair Onderwijs   augustus 2010 
  
 
3. FEITELIJKE GEGEVENS 
 
3.1. Totaal aantal ingeschreven leerlingen in de gemeentelijke basisadministratie en het totaal 

aantal meldingen bij leerplicht 
     

Totaal aantal 
ingeschreven 

jongeren  in GBA 

Totaal aantal 
ingeschreven 

jongeren  in GBA 

Totaal aantal 
meldingen bij 

leerplicht 

Totaal aantal 
meldingen bij 

leerplicht 
2008-2009 2009-2010 2008-2009 2009-2010 

Leeftijd 

        
0 jaar 388 430 0 0 
1 jaar 355 405 0 0 
2 jaar 397 363 1 0 
3 jaar 352 408 0 1* 
4 jaar 399 363 1 1* 
Totaal 1891 1969 2 2 
5 jaar 424 415 13 4 
6 jaar 424 429 12 7 
7 jaar 446 437 11 18 
8 jaar 468 455 6 12 
9 jaar 475 479 17 8 
10 jaar 470 474 7 14 
11 jaar 485 474 13 15 
12 jaar 502 483 10 17 
Totaal 3694 3646 89 95 
13 jaar 477 507 21 24 
14 jaar 529 485 47 39 
15 jaar 508 535 59 76 
16 jaar 526 514 82 90 
17 jaar 555 526 57 80 
Totaal 2595 2567 266 309 
Totaal 5 tot en met        
17 jarigen                        6289                         6213 355 404 
18 jaar 560 560 59 69 
19 jaar 497 550 30 49 
20 jaar 508 490 14 9 
21 jaar 479 502 10 5 
22 jaar 490 487 10 2 
Totaal 2534 2589 123 134 
Totalen 10714 10771 480 540 
 
Bovenstaand overzicht laat zien dat het aantal ingeschreven jongeren in de GBA met  57 is gegroeid 
en het aantal meldingen met 60 is toegenomen. 
 
*) Betreft het verstrekken van informatie in het Jeugdpreventieteam. 
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3.2.  Totaal aantal meldingen verdeeld naar meisjes en jongens 
 
  
Schooljaar Meisjes Jongens Totaal 

2008-2009 201 279 480 

2009-2010 232 308 540 

 
 Bovenstaande meldingen betreffen het ongeoorloofd schoolverzuim, ziekteverzuim, 
 schorsingen en verwijderingen, advisering, bemiddeling, conflicthantering, jongeren besproken 
 in  zorgoverleggen, overplaatsingen naar een andere school of school voor speciaal  
 onderwijs, doorwijzingen naar de hulpverlening en processen-verbaal. 
 
  
 
3.3. Totaal aantal meldingen van ongeoorloofd schoolverzuim 
  
  
Ongeoorloofd schoolverzuim 2008-2009 2009-2010 

Aantal meldingen 96 156 

 Nieuw beleid (melden door scholen bij leerplicht van leerlingen die vaak te laat komen) 
 De grote toename van het aantal verzuimmeldingen is te verklaren, omdat scholen/instellingen 
 aan alle voorwaarden/bepalingen voldoen om ook het te laat komen bij leerplicht te melden. 
 
 
 
4.  OVERLEGTEAMS 
 De leerplichtambtenaren zijn in het kader van de sluitende aanpak betrokken bij onderstaande 
 overleggen. 
 
 
4.1. Zorgadviesteam Gemini College en Farelcollege 
 In zorgadviesteams worden leerlingen besproken die in ernstige mate opvallend gedrag 
 vertonen, zoals spijbelen, sociaal emotionele en/of psychische problemen, gewelddadig 
 gedrag en ziekte. 
 Het zorgadviesteam van zowel het Gemini College als het Farelcollege vergadert éénmaal per
 maand. 
 Het zorgadviesteam van het Gemine College bestaat uit: de zorgcoördinator, SMW,  
 de schoolverpleegkundige (GGD), de politie, de leerplichtambtenaren Rotterdam en 
 Ridderkerk, de voorpostmedewerker Bureau Jeugdzorg,  de SMW Maximá College 
 Het zorgadviesteam van het Farelcollege bestaat uit: twee zorgcoördinatoren, een 
 verzuimcoördinator, twee SMW-ers, de voorpostmedewerker Bureau Jeugdzorg, de 
 schoolverpleegkundige (GGD), de administratieve medewerkster, de SMW  Maximá College, 
 de politie en de leerplichtambtenaren uit Rotterdam en Ridderkerk. 
 
 De SMW  Maximá College neemt deel aan de zorgadviesteams aangezien zorgleerlingen 
 van het Gemini College en Farelcollege tijdelijk op het Maximá College worden  geplaatst 
 (Rebound voorziening).  
 
 
 
 
 
 
 



Jaarverslag Leerplicht schooljaar 2009-2010 9 

4.2. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
 Onder voorzitterschap van de CJG coördinator nemen de leerplichtambtenaren  deel aan de 
 Jeugdpreventieteams 12- en 12+.  
 Aan het JPT12- nemen deel: de politie, leerplicht, het consultatiebureau, de 
 voorpostmedewerker Bureau Jeugdzorg,  GGZ (Lucertis),  AMK,  AMW. 
 Aan het JPT12+ nemen deel: de politie, leerplicht, GGZ (Lucertis), Sport en Welzijn 
 (jongerenwerk), AMW, Bureau HALT, Woonvisie (m.i.v. april 2010 gestopt), de regisseur 
 Jeugd en Veiligheid, de voorpostmedewerker Bureau Jeugdzorg. 
 De JPT’s hebben als doel het werken aan de welzijnsbevordering van de jongeren. In de 
 teams worden voornamelijk jongeren besproken die signaalgedrag vertonen (o.a. spijbelen) of 
 die met de politie in aanraking zijn gekomen wegens lichte delict(en) of de onstabiele 
 thuissituatie. Het JPT12- worden de jongeren besproken in de leeftijdscategorie van 0 tot 12 
 jaar en het JPT12+ de jongeren van 12 tot 24 jaar. 
 
4.3. Ridderkerks Afstemmings Overleg (RAO) 
 Leerplicht levert informatie aan over betreffende jongeren die in het RAO worden besproken. 
 RAO is een voorbereidend overleg om risico jongeren naar het juiste zorgoverleg toe te  leiden 
 en daarnaast wordt er in dit overleg de op- en afschaling van jongeren besproken. 
 Doorgeleiding naar de vrijwillige hulpverlening,  CJG-coördinator of naar de minder vrijwillige 
 hulpverlening naar de regisseur Jeugd en Veiligheid.   
 Deelnemers aan dit overleg zijn: voorpostmedewerker Bureau Jeugdzorg, CJG-coördinator,  
 regisseur Jeugd en Veiligheid,  jeugdcoördinator van de politie 
 
4.4. Justitieel Casus/Casuïstiek Overleg 
 Het JCO draagt bij aan de realisering van een sluitende aanpak van jongeren waarvan een 
 verhoogd risico wordt vermoed.  
 Het doel van het JCO is het bevorderen van een gezonde en evenwichtige ontwikkeling van 
 jongeren en uitgroei tot zelfstandigheid. 
 Het richt zich primair op jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, die vanwege 
 normoverschrijdend gedrag met de politie en justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen 
 te komen en/of van wie wordt vermoed dat zij zich in een dusdanige probleemsituatie 
 bevinden.  
 Eénmaal per drie weken vindt het overleg plaatst. Als er bijzonderheden over die jongere te 
 melden zijn levert leerplicht en de regisseur Jeugd en Veiligheid schriftelijk de gegevens aan.
 Deelnemers aan dit overleg zijn: de politie, het Openbaar Ministerie, de  Raad voor de 
 Kinderbescherming en Jeugdreclassering. 
 
4.5. Overzicht per zorgoverleg totaal overzicht aantal besproken leerlingen 
  De maatschappelijke zorgfunctie, advisering, begeleiding, verwijzing en bemiddeling van 
 jongeren en ouder(s)/verzorger(s) richting hulpverlenende instanties en het speciaal onderwijs 
 vormen een steeds groter aandeel in de werkzaamheden bij leerplicht.  
 
 
Zorgoverleggen 2008-2009 2009-2010 

Zorgadviesteams op het voortgezet onderwijs 94 85 

Jeugdpreventieteam 12- 21 20 

Jeugdpreventieteam 12+ 67 74 

Justitieel Casemagement Overleg 21 31 

Ander overleg 5 10 

Totaal 208 220 
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4.6. Driehoeksoverleg 
 In het driehoekoverleg kunnen de leerplichtambtenaren advies vragen over de verzuimende 
 jongere en worden de opgemaakte processen-verbaal besproken.  
 Aan dit overleg nemen deel: de  leerplichtambtenaar, de Raad voor de Kinderbescherming 
 (basisonderzoek), Openbaar Ministerie (zitting), Onderwijs Opvangvoorziening (in het kader 
 van de leerstraffen).  
 
  
4.7.  Overleg Jongeren, Werk en Scholing (Sluitende Aanpak 16 tot 27 jarigen) 
 Met ingang van februari 2010 is gestart met een multidisciplinair overleg met als doelstelling 
 het versterken van de keten sluitende aanpak jongeren. Iedere voortijdig schoolverlater in 
 beeld en trachten te begeleiden naar werk en of scholing. 
 Aan dit overleg  nemen deel: leerplicht Albrandswaard, Barendrecht en Ridderkerk, de 
 medewerkster wet WIJ, jobcoach Barendrecht, Uitvoeringsinstituut 
 Werknemersverzekeringen, de projectleider  onderwijs en werk Ridderkerk, Regionale 
 Meld- en coördinatiefunctie Rijnmond Zuid-Oost/De  Jonge Krijger. 
  
 Alle jongeren van 4 tot en met 17 jaar staan geregistreerd in de leerlingenadministratie. 
 De registratie van de voortijdig schoolverlaters van 18 tot 23 jaar wordt uitgevoerd door de 
 centrale regioregistratie Rotterdam. De regioregistratie moet zorgen voor actuele en volledige 
 registratie. Na verschillende controles is geconstateerd dat: 
 1. de regioregistratie niet alle Ridderkerkse voortijdig schoolverlaters in beeld heeft; 
 2. de overzichten van de dagstanden, door de wijze van registreren, erg onduidelijk is; 
 3. de doorverwijzing van de jongere door de regioregistratie naar De Jonge Krijger niet 
 sluitend is; 
 4. er geen terugkoppeling naar de gemeente plaatsvindt. 
 
 Dit schooljaar is het de centrale regioregistratie Rotterdam door technische en software 
 technische problemen wederom niet gelukt om de administratie volledig en actueel op orde te 
 krijgen, waardoor de gemeente inzage heeft in het aantal voortijdig schoolverlaters. 
 De subregio RMC Rijnmond Zuid-Oost waar onder Ridderkerk valt, heeft verder gaande 
 afspraken gemaakt met De Jonge Krijger (projectbureau gericht op het begeleiden van 
 voortijdig schoolverlaters naar scholing en werk) om de registratie over te nemen van de 
 centrale regioregistratie Rotterdam. De Jonge Krijger gaat werken met het 
 Jeugdvolgsysteem. Dit systeem wordt gekoppeld aan de gemeentelijke  basisadministratie. De 
 in- en uitschrijfgegevens en verzuimmeldingen  van de voortijdig schoolverlaters zullen 
 digitaal via DUO in het Jeugdvolgsysteem worden ingelezen. Hierdoor wordt het voor de 
 gemeente mogelijk om inzage te krijgen in het aantal voortijdig schoolverlaters. 
 

   
 
5. ONDERWIJSOPVANGVOORZIENINGEN OF TRAJECT  
 
5.1. Onderwijs Opvang Voorziening Rotterdam (OOVR) 
 De OOVR is primair voor jongeren met een meervoudige problematiek die na een programma 
 van drie tot maximaal zes maanden terug kunnen naar het Voortgezet Onderwijs. In de eerste 
 plaats naar de eigen school, eventueel naar een andere school. 
 Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen (ZMOK) behoren niet tot de doelgroep van de OOVR. 
 De uitvoering van de leerstraffen gebeurt ook door de OOVR. 
  
Onderwijs Opvang Voorziening 2008-2009 2009-2010 

Aantal jongeren 1 1 

 Voor het Gemini College en het Farelcollege hebben we naast de OOVR de mogelijkheid om 
 jongeren (met een meervoudige problematiek) tijdelijk op het Maximacollege te plaatsen. 
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5.2. Pak je Kans 
 De Politie kan via Jeugdplein een jongere die veel op straat rond hangt of misschien thuis 
 problemen heeft, of op school of met vrienden aanmelden. De jongere vindt echter niet dat zij 
 of hij hulp nodig heeft. De wijkagent kan de jongeren bij het traject aanmelden.  
 De maatschappelijk werker van Pak je Kans gaat samen met de jongere en ouders op zoek 
 naar oplossingen voor de problemen. De hulp is tijdelijk, maximaal drie maanden. Als het niet 
 lukt, zijn de problemen niet verholpen dan brengt Pak je Kans de jongere en ouders in contact 
 met andere hulpverlenende instanties.  
 Hulp van Pak je Kans is vrijwillig, maar niet vrijblijvend: de jongere moet zich aan de afspraken 
 houden.  

   
   

 
Pak je Kans 2008-2009 2009-2010 

Aantal jongeren 13 18 

 
 
 
6. VRIJSTELLINGEN 
 
 
6.1. Vrijstelling van inschrijving op een school/instelling 
 Ouder(s)/verzorger(s) zijn vrijgesteld van de verplichting om te zorgen dat hun leerplichtige 
 kind op een school/instelling is ingeschreven als: 

1. de jongere op lichamelijke of psychische gronden niet geschikt is om tot een 
school/instelling te worden toegelaten; 

2. de ouder(s)/verzorger(s) tegen de richting van het onderwijs op alle binnen redelijke 
afstand van de woning of, indien zij geen vaste verblijfplaats hebben, op alle binnen 
Nederland – gelegen scholen/instellingen waarop de jongere geplaatst zou kunnen 
worden, overwegende bedenkingen hebben; 

3. de jongere als leerling van een inrichting van onderwijs buiten Nederland is ingeschreven 
en deze geregeld bezoekt; 

4. de jongere op grond van bijzondere omstandigheden – op een andere wijze voldoende 
onderwijs geniet.   

  
 
6.2. Overzicht van het aantal vrijstellingen 
 
  
Vrijstellingen 2008-2009 2009-2010 

Art. 5 onder a. de jongere is op lichamelijke of 
psychische gronden niet geschikt om tot een 
school te worden toegelaten 

4 1 

Art. 5 onder b. zij tegen de richting van het 
onderwijs op alle binnen redelijke afstand van de 
woning – of, indien zij geen vaste verblijfplaats 
hebben 
 
Art. 5 onder c. de jongere staat als leerling op een 
school buiten Nederland ingeschreven 

0 
 
 
 
 

6 

0 
 
 
 
 

2 

 
Art. 15 vrijstelling wegens het volgen van andere 
onderwijs 

 
2 

 
3 

 
Totaal 

 
12 

 
6 
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7. VERLOFAANVRAGEN 
 
7.1. Wanneer wordt een verlofaanvraag door de leerplichtambtenaar behandeld 

Extra verlofaanvragen van tien dagen of meer worden door de leerplichtambtenaar  
beoordeeld. De aanvraag dient betrekking te hebben op gewichtige omstandigheden. 
Vakantieverlof, omdat het voor één van de ouder(s)/verzorger(s) niet mogelijk is door  
hun beroep om tijdens de schoolvakanties verlof op te nemen, is boven de tien   
schooldagen niet mogelijk. 
De directie van de scholen/instellingen behandelen de aanvragen van extra verlof tot  
en met 10 schooldagen. Zij zijn wel gehouden aan richtlijnen over het verlenen van verlof. 
Ook hier geldt dat het gaat om bijzondere en/of gewichtige omstandigheden (bijvoorbeeld 
12½, 25, 40, 50, 60 jarig huwelijk of jubileum, religieuze verplichtingen, ernstige ziekte, 
overlijden). 

  
7.2. Overzicht van het aantal verleende en afgewezen aanvragen 
 
  
Verlof 2008-2009 2009-2010 

Minder dan 11 schooldagen: informatie verstrekt, 
doorverwezen naar de school 

17 15 

Meer dan 10 schooldagen verlof toegekend 1 2 

Meer dan 10 schooldagen verlof afgewezen 1 4 

 
 
 
8. SAMENWERKING MET JUSTITIE 
 De leerplichtambtenaren hebben allen BOA-bevoegdheid en worden als 
 opsporingsambtenaar aangestuurd door de Officier van Justitie. 
 
 
8.1. Justitiële aanpak schoolverzuim 
 Het voorkomen en bestrijden van schoolverzuim onder leerplichtigen kan vanuit verschillende 
 invalshoeken plaatsvinden. In de praktijk wordt gestreefd naar een preventieve aanpak. 
 Goede afstemming en samenwerking tussen leerplicht, scholen en (hulpverlenende) 
 organisaties. Mocht de leerplichtige echter niet mee willen werken aan het terugdringen van 
 het verzuim en houdt het verzuim aan dan kan de leerplichtambtenaar de leerplichtige 
 doorverwijzen naar HALT of een proces-verbaal opmaken. 
 Doorverwijzen van de leerplichtige naar HALT is alleen mogelijk bij licht verzuim, zoals vaak te 
 laat komen. De leerplichtige moet ook minimaal 12 jaar oud zijn. 
 
  
8.2. Wanneer kan een HALT-straf worden ingezet en wanneer wordt een proces-verbaal 
 opgemaakt? 
 Inzetten van een HALT-straf is mogelijk bij licht verzuim, zoals vaak te laat komen. 
 Tevens moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 

- de leerplichtige is minimaal 12 jaar; 
- het verzuim de leerplichtige verweten kan worden; 
- er geen sprake is van een ernstig motivatiegebrek of langdurig c.q. blijvend verzuim, 
- er geen hulpverleningsaanbod noodzakelijk is terzake psychische of psychiatrische 

problematiek; 
- de leerplichtige niet eerder voor spijbelen naar HALT is verwezen; 
- de leerplichtige en ouders instemmen in met de HALT-afdoening. 

 Indien de leerplichtige of ouder geen toestemming geeft voor HALT wordt er een proces-
 verbaal opgemaakt. Dit is ook van toepassing als de HALT-afdoening mislukt. Er wordt dan 
 alsnog een proces-verbaal opgemaakt. 
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 De leerplichtambtenaar maakt een proces-verbaal op bij regelmatig langer terugkerend 
 verzuim en de leerplichtige wenst op geen enkele wijze mee te werken om het schoolverzuim 
 terug te dringen. Vervolgens wordt het proces-verbaal besproken in het Driehoeksoverleg.  
 Houdt een ouder/verzorger zijn of haar leerplichtige kind van school om eerder of langer met 
 vakantie te gaan dan is er sprake van luxeverzuim. De leerplichtambtenaar maakt proces-
 verbaal op. In de meeste gevallen krijgen ouders/verzorgers een schikkingsvoorstel. 
 
 
 
8.3. Overzicht totaal aantal doorverwijzingen naar HALT en het totaal aantal  opgemaakte 
 processen-verbaal  
 

Aantal HALT-
doorverwijzingen 

Aantal HALT-
doorverwijzingen 

Aantal 
processen-

verbaal 

Aantal 
processen-

verbaal 
        

  

2008-2009 2009-2010 2008-2009 2009-2010 

Te laat komen 2 5 0 0 

Absoluut verzuim 0 0 0 0 

Zorgwekkend 
verzuim 

0 0 5 3 

Luxe verzuim 0 0 4 7 

Totaal 2 5 9 10 

 
 
 
9. NETWERKEN EN SAMENWERKEN 
 
9.1. Regionaal leerplichtoverleg  
 Vier keer paar jaar vindt er een regionaal afstemmingsoverleg plaats. Aan dit overleg nemen 
 alle gemeenten uit de Stadsregio deel en de gemeenten van de Zuid-Hollandse eilanden. 
 
9.2. Regionaal overleg met het Openbaar Ministerie 
 De leerplichtambtenaren met BOA-bevoegdheid worden als opsporingsambtenaar 
 aangestuurd door de officier van justitie.  
 Tweemaal per jaar vindt er overleg plaats tussen het Openbaar Ministerie, HALT en de 
 leerplichtambtenaren vanuit de regio.  
 
 
10. ACTIES 
 
 
10.1. Dag van de Leerplicht 
 Jaarlijks wordt er door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen extra 
 aandacht gevraagd voor leerplicht. Daarvoor is de Dag van de Leerplicht in het leven 
 geroepen. In samenwerking met het Ministerie OC&W krijgt leerplicht richtlijnen aangereikt 
 om deze dag in de eigen gemeente te organiseren. 
 Dit schooljaar hebben de leerplichtambtenaren ouder(s)/verzorger(s) die hun kind te laat op 
 school brachten aangesproken op hun gedrag. Tevens hebben de leerplichtambtenaren de 
 verlofverzoeken (aanvragen van ouder(s)/verzorger(s) om tijdens schooltijd vrij te krijgen voor 
 hun kind(eren)) doorgenomen op rechtmatigheid. De acties zijn gehouden op De Wingerd en 
 De Piramide. Ook heeft de leerplichtambtenaar op De Wingerd in groep 8 een voorlichting 
 gegeven over leerplicht. Alle leerlingen hebben een appel uitgedeeld gekregen. 
 
 
  



Jaarverslag Leerplicht schooljaar 2009-2010 14 

10.2. Handhavingsdag 
 Op zaterdag 7 november 2009 heeft er een “handhavingsdag” in het gemeentehuis 
 plaatsgevonden. Een speciale dag om de burgers te informeren over onderwerpen met 
 betrekking tot handhaving. Zowel interne afdelingen (waaronder ook leerplicht) en externe 
 organisaties hebben hun steentje hieraan bij gedragen. Team leerplicht was op deze dag 
 vertegenwoordigd met een kraam met informatie over leerplicht. 
 
 
 
 
11. NIEUWE WETGEVING 
 
 
11.1. Sociale Verzekeringsbank 
 Bij wetswijziging van 1 oktober 2009 moet leerplicht nauwer gaan samenwerken met de 
 Sociale Verzekeringsbank (SVB). Het gemeenschappelijke doel is de jongeren op 
 school te krijgen en te houden. Leerplicht kan bij verzuim een nieuw drangmiddel in zetten 
 tegen niet of onvoldoende meewerkende ouders om te zorgen dat het schoolverzuim van 
 dochter of zoon stopt. Leerplicht kan de SVB aanbevelen om de kinderbijslag stop te 
 zetten. 
 De SVB stuurt na de melding van de leerplichtambtenaar een beschikking aan de ouder die 
 bekend is als aanvrager kinderbijslag. De SVB stopt met betalen van de kinderbijslag het 
 kwartaal volgend op de datum van melding door de leerplichtambtenaar. 
 Mochten ouders nadien toch meewerken en leidt dit ertoe dat de jongere weer naar school 
 gaat, dan kan de SVB op advies van de leerplichtambtenaar de uitbetaling van de 
 kinderbijslag weer hervatten. 
 Het drangmiddel is te gebruiken voor jongeren van 16 en 17 jaar.  
 
 De ouder kan bezwaar maken tegen het stopzetten van de kinderbijslag . De ouder kan 
 bezwaar indienen bij de SVB. De SVB behandelt het bezwaar. De SVB kan de 
 leerplichtambtenaar die het advies heeft gegeven tot stopzetten van de kinderbijslag, 
 verzoeken om schriftelijk informatie aan te leveren. Eventueel zou aan de ambtenaar 
 kunnen worden gevraagd, zelf aanwezig te zijn bij de hoorzitting. 
  
 Dit schooljaar is nog geen melding tot het stopzetten van de kinderbijslag gedaan. 
 
 
 
11.2. Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak (SISA) 
 SISA staat voor signaleren en samenwerken. Het is ook het Stadsregionaal Instrument 
 Sluitende Aanpak. Via SISA werken organisaties, die met jongeren/kinderen werken, nauw 
 samen. Met elkaar vormen ze een sluitend netwerk om  de kinderen/jongeren die risico’s 
 lopen of problemen hebben te signaleren en te begeleiden.Voor iedereen die met (risico-)
 jeugd te maken heeft, is SISA belangrijk gereedschap. SISA richt zich op alle regionale 
 instellingen, organisaties, deelgemeenten en gemeentelijke diensten die de betreffende 
 kinderen/jongeren en eventueel hun gezinnen via een op maat gesneden traject 
 hulpverlening bieden en begeleiden. Door vroegtijdig te signaleren en  begeleiding te bieden 
 kan erger worden voorkomen.  
 SISA is een digitaal signaleringssysteem. Aangesloten organisaties kunnen bij aanmelding 
 zien of er meerdere organisaties betrokken zijn bij een kind/jongere. 
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12. CONCLUSIES 
 Ten opzichte van het jaarverslag 2008-2009 kunnen we uit dit jaarverslag 2009-2010 
 de volgende conclusies te trekken: 
 1. Het aantal ingeschreven jongeren in de leeftijd van 0 tot en met 22 jaar in de  
  gemeentelijke basisregistratie neemt toe met 57 jongeren.  

  Van 10714 jongeren naar 10771 jongeren; 
2.  Het aantal meldingen bij leerplicht is met 60 meldingen toegenomen.  

  Van 480 meldingen naar 540 meldingen; 
 3. Het aantal wettelijke meldingen van ongeoorloofd schoolverzuim is met 60 meldingen 
  toegenomen.  
  Van 96 meldingen naar 156 meldingen; 

4. Het aantal besproken jongeren in zorgoverleggen is met 12 jongeren toegenomen. 
  Van 208 besproken jongeren naar 220 besproken jongeren; 

5.  Het aantal doorverwijzingen naar HALT is met 3 verwijzingen toegenomen. 
  Van 2 doorverwijzingen naar 5; 

6.  Het aantal opgemaakte processen-verbaal is met 1 proces-verbaal toegenomen. 
  Van 9 naar 10 opgemaakte processen-verbaal. 

 
  
 
 
13. DOELSTELLINGEN KOMEND SCHOOLJAAR 2010-2011 
  
 De capaciteit van de leerplichtambtenaren in het schooljaar 2010-2011 zal met name 
 worden ingezet op: 

 1. de preventieve functie. Deelname aan de zorgoverleggen en zorgadviesteams  
  op het voortgezet onderwijs in Ridderkerk; 
 2. deelname overleg jongeren, werk en scholing. Vanuit de keten sluitende  
  aanpak jongeren tot 27 jaar; 
 3. handhaving. Proces-verbaal opmaken tegen het door ouders/verzorgers  
  gepleegde luxe schoolverzuim (vakantieverlof). En als er geen verbetering  
  komt in het verzuimgedrag van de leerplichtige jongere (vanaf 12 jaar) de  
  jongere doorverwijzen naar HALT of een proces-verbaal opmaken. 
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Bijlage 1. 
Lijst van afkortingen 
AMK 
 
AMW 
 
BO 
 
BOA 
 
CJG 
 
DUO 
 
GBA 
 
GGD 
 
GGZ 
 
GSC 
 
HALT 
 
HAVO 
 
IB-Groep 
 
JCO 
 
JPT12- 
 
JPT12+ 
 
MAVO 
 
MBO 
 
OOVR 
 
RAO 
 
RMC 
 
ROC 
 
SISA 
 
SMW 
 
SPO 
 
SVB  
 
UWV 
 
VMBO 
 
VO 
 
VSV 
 
VWO 
 
WWB 
 
ZAT 

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling 
 
Algemeen Maatschappelijk Werk 
 
Basisonderwijs 
 
Buitengewoon Opsporingsambtenaar 
 
Centrum voor Jeugd en Gezin 
 
Dienst Uitvoering Onderwijs 
 
Gemeentelijke Basisadministratie 
 
Gemeentelijke Gezondheidsdienst 
 
Geestelijke Gezondheidszorg 
 
Gemeentelijk Service Centrum 
 
Het alternatief 
 
Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 
 
Informatie Beheer Groep 
 
Justitieel Casus/Casuïstiek Overleg 
 
Jeugdpreventieteam jongeren van  0  tot 12 jaar 
 
Jeugdpreventieteam jongeren van 12 tot 24 jaar 
 
Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs 
 
Middelbaar Beroepsonderwijs 
 
Onderwijs Opvang Voorzieningen Rotterdam 
 
Ridderkerks Afstemmingsoverleg 
 
Regionale Meld- en Coördinatiefunctie 
 
Regionaal Opleiding Centrum 
 
Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak 
 
Schoolmaatschappelijkwerk 
 
Sociaal beleid, Participatie en Onderwijs 
 
Sociale Verzekeringsbank 
 
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 
 
Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs 
 
Voortgezet Onderwijs 
 
Voortijdig schoolverlater 
 
Voorbereidend Wetenschappelijk Onderzoek 
 
Wet werk en bijstand 
 
Zorgadviesteam 
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Bijlage 2. 
Lijst van begrippen 
 

 
 
Absoluut schoolverzuim 
 
 
 
Begin leerplicht 
 
 
Einde leerplicht 
 
 
 
 
 
 
Kwalificatieplicht  
16 – 18 jaar 
 
 
 
 
 
 
 
Relatief schoolverzuim 
 
 
 
 
 
RMC-regioregistratie 
Rotterdam 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voortijdig schoolverlater 
18- 23 jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Van absoluut schoolverzuim is sprake wanneer een 
leerplichtige/kwalificatieplichtige jongere niet ingeschreven staat op een 
school/instelling 
 
Jongeren zijn leerplichtig als zij 5 jaar zijn geworden. Is de jongere op 7 november 
jarig dan is zij/hij vanaf 1 december volledig leerplichtig. 
 
De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin de jongere 16 jaar 
wordt. Als de jongere bijvoorbeeld in februari 16 jaar wordt, dan moet de jongere 
tot aan het einde van dat schooljaar naar school. Een schooljaar loopt van 1 
augustus tot en met 31 juli. Als de jongere ten minste 12 volledige schooljaren 
naar school is geweest, is de termijn van volledige leerplicht afgelopen. Een groep 
over slaan telt ook mee als een volledig schooljaar. 
 
Sinds 1 augustus 2007 geldt de kwalificatieplicht. De plicht houdt in dat jongeren 
zonder startkwalificatie tot hun 18e verjaardag onderwijs moeten volgen. Een 
startkwalificatie is een diploma op minimaal havo, vwo of mbo-2 niveau. Een 
vmbo-diploma is geen startkwalificatie. Dit betekent dat jongeren die nog niet de 
leeftijd van 18 jaar hebben bereikt een opleiding moeten volgen. Dit kan een 
beroepsopleidende opleiding (voltijd naar school in combinatie met stage) of een 
beroepsbegeleidende opleiding (werken in combinatie met leren) zijn. 
 
 
Van relatief schoolverzuim is sprake als een leerling incidenteel of regelmatig 
ongeoorloofd afwezig is. De school weet dus niet waar de leerling is. Wettelijk is de 
school/instelling verplicht het verzuim te melden als de leerling 16 lesuren in een 
periode van 4 weken verzuimt. Scholen/instellingen mogen het verzuim ook eerder 
melden. 
 
Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie 18-23 jarigen voortijdig schoolverlaters. 
De gemeente Rotterdam, is de contactgemeente.  
De contactgemeente registreert alle voortijdig schoolverlater van de gemeente 
Rotterdam en van de drie subregio’s:  
1.Rijnmond-Zuid-0ost (gemeenten: Capelle a/d IJssel (coördinatie), 
Albrandswaard, Barendrecht, Lansingerland, Krimpen a/d IJssel en Ridderkerk); 
2.Nieuwe Waterweg Noord (gemeenten Schiedam, Maassluis, Vlaardingen); 
3.Zuid-Hollandse Eilanden (gemeenten”: Spijkenisse, Bernisse, Brielle, Dirksland, 
Goedereede, Hellevoetsluis, Middelharnis, Oostflakkee, Rozenburg, West Voorne). 
 
Verlaat een jongere in de leeftijd van 18 tot 23 jaar de school/instelling zonder 
startkwalificatie dan wordt de jongere door de school/instellling via de Dienst 
Uitvoering Onderwijs (DUO) als een voortijdig schoolverlater bij de Regionale 
Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) aangemeld. Vervolgens wordt contact 
opgenomen met de voortijdig schoolverlater. Doelstelling is er alsnog voor te 
zorgen dat de jongere een startkwalificatie behaalt. 
De Jonge Krijger een projectbureau voor jongeren, werk en scholing voert in 
opdracht van de RMC-contactgemeente Rijnmond Zuid-Oost dit werk uit. 
Wil een jongere gaan werken of heeft de jongere een baan en wil hij/zij niet 
meewerken aan het behalen van een startkwalificatie, dan zijn er geen 
sanctiemogelijkheden. 
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Bijlage 3. 
 

Overzicht van scholen/instellingen binnen de gemeente Ridderkerk en het aantal ingeschreven 
Ridderkerkse leerlingen en het aantal meldingen 
 
Leerlingen ingeschreven op Ridderkerkse scholen vanuit een andere woongemeenten zijn hier niet in 
mee berekend. In de leerlingenadministratie staan alleen de Ridderkerkse leerlingen geadministreerd 
 
Brinnr. Naam school/instelling Aantal 

leerlingen 
Aantal 
meldingen 

  Basisonderwijs     
08JF Rehobothschool 345   
08WM De Klimop 192 1 
09UE Ds. G.H. Kerstenschool 235   
09UK De Wingerd 266 1 
10IJ De Regenboog 230 1 
10NG Ds. G.H. Kerstenschool 46   
10NL De Bongerd 255 1 
11MP De Fontein 231   
13RB De Bosweide 216 1 
13YO De Botter 315 1 
14BV De Noord 237 1 
14HR De Piramide 405 1 
14MU De Reijer 289   
14YV De Wegwijzer  loc.  De Driemaster 77   
16BO Dr. Schaepmanschool 137   
  Totaal 3476 8 
        
  Speciaal Basisonderwijs     
00MN De Burcht 70   
  Totaal 70   
        
  Voortgezet Onderwijs     
18TR Gemini College 698 21 
20AM Farelcollege 1005 85 
  Totaal 1703 106 
        
  Speciaal Voortgezet Onderwijs     
18TR Maxima College Gemini College PRO 14   
20AM Maxima College Farelcollege PRO 12   
  Maxima College Rebound Gemini College 6   
  Maxima College Rebound Farelcollege 0   
  Totaal 32   
        
  Middelbaar Beroepsonderwijs     
00GT Albeda College 23   
20MQ Da Vinci College 69   
  Totaal 92   
        
Totaal aantal leerlingen ingeschreven in Ridderkerk 5373   
Totaal aantal ongeoorloofd verzuimmeldingen in Ridderkerk 114 
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Bijlage 4. 

 
Overzicht van scholen/instellingen buiten de gemeente Ridderkerk en het aantal ingeschreven 
Ridderkerkse leerlingen en het aantal meldingen 
 
 
Brinnr. Naam school/instelling Plaats Aantal 

leerlingen  
Aantal 
meldingen 

  Basisonderwijs       
03LQ Ds. Joannes Beukelmanschool Alblasserdam 6   
03RQ Rehobothschool Barendrecht 5   
04FI Prinses Julianaschool Rotterdam 1   
04TT De Rank Heerjansdam 1   
06KQ Ds. Abraham Hellenbroekschool Zwijndrecht 1   
06XQ Dordtse Vrije School Dordrecht 1   
08AM Van Brienenoord Rotterdam 2   
08XI Rotterdamse Scholengemeenschap Rotterdam 1   
09CV Chr. Basisschool Beatrix Rotterdam 2   
09TZ Willem de Zwijger Hendrik-Ido-Ambacht 22   
10NC Stadhouder Willem III school Hendrik-Ido-Ambacht 2   
11VO Patrus Datheenschool Rotterdam 3   
12BR John F.Kennedyschool Hendrik-Ido-Ambacht 9   
12GN De Meander Hendrik-Ido-Ambacht 3   
12PH De Tweestroom Hendrik-Ido-Ambacht 18   
12XS CBS Mozaiek Rotterdam 1   
13HY Prins Willem Alexander Rotterdam 1   
13NA Prinses Margriet Rotterdam 1   
13YZ Da Costa School Rotterdam 1   
14KK De Regenboog Rotterdam 2   
15FO Koningin Wilhelminaschool Rotterdam 1   
15PO De Spoorzoeker Capelle a/d IJssel 1   
16BO Dr. Schaepmanschool Barendrecht 44   
16WJ Heemskerkschool Rotterdam 1   
17CM De Regenboog Rotterdam 5   
17EA Paus Joannesschool Rotterdam 1   
18LQ De Tweemaster Barendrecht 3   
18WR Theo Thijssen Zaanstad 1   
18WX DeCatamaran Capelle a/d IJssel 1   
19BE De Clipper Rotterdam 1   
19KI De Bron Hendrik-Ido-Ambacht 4   
20FK De Witte Werf Rotterdam 3   
23PC De Bever Dordrecht 2   
24BG Annie M.G. Schmit Spijkenisse 1   
24NY De Pluspunt Rotterdam 1   
24PB De Wissel Rotterdam 3   
    Totaal 156   
  Speciaal Basisonderwijs       
00EH De Cirkel  Capelle a/d IJssel 1   
00EM De Wijngaard Barendrecht 16   
00RK De Blije Gaarde Dordrecht 1   
01OZ Pedalogisch Instituut De Hondsberg Oisterwijk 1   
14FC Vreewijkschool Rotterdam 1   
15VH Julianaschool Zwijndrecht 1   
17AP Agnesschool Rotterdam 2   
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17WK St. Mattheus Rotterdam 2   
20RV Van Heuven Goedhart Rotterdam 1   
24DE De Akker Barendrecht 3   
    Totaal 29   
  Speciaal Onderwijs (cluster)       
00KK De Vlij Dordrecht 2   
01UC RMPI-school Barendrecht 29   
02PQ Rentray-Suringarschool Eefde 1   
02XM A.J. Schreuderschool Rotterdam 2   
02YS Koninklijke Auris Groep Rotterdam 2   
04AD Stichting Horizon Rotterdam 6   
17JA Dr. F. Hogewindschool Rotterdam 4   
17WV Dr. M. Polanoschool Rotterdam 3   
18BD Tytylschool Rotterdam 1   
18DN Auriscollege Rotterdam 1   
20RI Dr. A. van Voorthuizenschool Rotterdam 3   
20RK 1e Openluchtschool Rotterdam 1   
20RL De Archipel Rotterdam 5   
20RX Mytylschool De Brug Rotterdam 4   
20VT De Piloot Rotterdam 8   
21JR S. Jonkerenschool Rotterdam 5   
25HE Sensis Onderwijs Rotterdam 1   
    Totaal 78   
  Voortgezet Onderwijs       
00PG Wartburg College Rotterdam 391 7 
00TU GSR Geref.scholengemeenschap Rotterdam 28   
02CI Insula College Dordrecht 2   
02GS Montessori Lyceum Rotterdam 6   
02LB Nieuw-Zuid Rotterdam 7 3 
02UG Sint Laurenscollege Rotterdam 2   
02VG Rotterdamse scholengemeenschap Rotterdam 15 1 
14QT Marnix Gymnasium Rotterdam 15 1 
14RR Develsteincollege Zwijndrecht 72 12 
15EO Libanon Lyceum Rotterdam 4 3 
15HX Thorbecke Lyceum Rotterdam 23   
15KR Wolfert van Borselen Rotterdam 1   
15SC Erasmiaans Gymnasium Rotterdam 70   
16PK Johannes Calvijn Rotterdam 40   
16QA De Lage Waard Papendrecht 5   
16TV Rudolf Steiner Rotterdam 3   
17WQ Lentiz Geuzencollege Vlaardingen 1   
17YF Zuiderparkcollege   ISK Rotterdam 2   
18CH Melanchthon College Rotterdam 2   
18TR Walburg College Zwijndrecht 48 3 
18TR Dalton Lyceum Barendrecht 24   
20KZ Johan de Wittschool Dordrecht 5   
23YU Nova College Rotterdam 13   
24HX Luzac College Rotterdam 4   
24PY Stedelijk Dalton Lyceum Dordrecht 3   
24TP Merewade Gorinchem 1   
27JY ISG IBN Ghaldhoun Rotterdam 5   
27RW De Passie Rotterdam 22   
    

 
Totaal 814 30 
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  Speciaal Voortgezet Onderwijs        
02LB Nieuw-Zuid  (PRO) Rotterdam 6   
01OE Wellantcollege (PRO) Woerden 2   
23YU Nova College (PRO) Rotterdam 1   
26HD De Sprong (PRO) Sliedrecht 25   
27VF Hans Petri School (PRO) Dordrecht 1   
29VW LMC (PRO) Rotterdam 1 2 
    Totaal 36 2 
  Voortgezet Speciaal Onderwijs       
01BS M.J. Schreuderschool Rotterdam 1   
02XM A..J. Schreuderschool Rotterdam 10   
02YS Koninklijke Auris Groep Rotterdam 1   
05XJ Citycollege Sint Franciscus Rotterdam 2   

Spijkenisse 1   05XJ Parkschool Horizon 
Dordrecht 2   

20RI Dr. A. van Voorthuizenschool Rotterdam 6   
20RO Herenwaard Rotterdam 1   
20RJ De Hoge Brug Rotterdam 1   
23GJ J.C. Pleysierschool ‘s Gravenhage 2   
26MN De Rank Barendrecht 10   
    Totaal 37   
  Middelbaar Beroepsonderwijs       
00GT Albeda College Rotterdam 646 3 
00KS De Rooi Pannen Breda 2   
01OE Wellant College Woerden 14   
02OV De Leidse Instrumentmakers School Leiden 1   
02PG Hout- en Meubilaircollege Rotterdam 9   
05EA Scheepvaart en Transportcollege** Rotterdam 101   
09MR Hoornbeeckcollege Rotterdam 49   
11UL Edudelta College** Barendrecht 55   
12VI Agrarisch Opleiding Leeuwarden 1   
20MQ Da Vinci College Dordrecht 180 1 
23JA Grafisch Lyceum** Rotterdam 43   
24AL Internationale Opl. Thomas ’s-Hertogenbosch 1   
25GV Groenhorst Barneveld 1   
25LH ROC Utrecht Utrecht 4   
25LN ID College Zoetermeer 2   
25LP ROC Zadkine Rotterdam 279 5 
25LX ROC Baronie Breda 2   
25PV ROC Zeeland Middelburg 1   
26CC Helicon Deurne 2   
27GZ Mondriaan Onderwijs ‘s Gravenhage 3 1 
    Totaal 1304 10 
          
Totaal aantal ingeschreven leerlingen op scholen buiten Ridderkerk 2546   
Totaal aantal ongeoorloofd schoolverzuimmeldingen scholen buiten Ridderkerk 42 
 
 
**  Zowel voortgezet onderwijs als middelbaar beroepsonderwijs. 
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Bijlage 5. 

  
Overzichten feitelijke gegevens over de afgelopen 5 schooljaren: 
2005-2006     2006-2007     2007-2008     2008-2009     2009-2010 
 
Totaal aantal ingeschreven leerlingen in de gemeentelijke bevolkingsadministratie 
 

Totaal aantal ingeschreven leerlingen in de gemeentelijke 
bevolkingsadministratie (KEY2BURGERZAKEN)

6560

6519

2530

421

6396

2527

399

6289

2534

6213

25892512

433
415

363
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

4 jarigen 5 tot en met 17 jarigen 18 jaar tot en met 22 jaar
2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

 
 
Totaal aantal meldingen bij leerplicht naar leeftijd 
 

Totaal aantal meldingen bij leerplicht naar leeftijd
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Totaal aantal meldingen bij leerplicht verdeeld naar meisjes en jongens 
 

Totaal aantal meldingen bij leerplicht verdeeld naar 
meisjes en jongens
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Totaal aantal meldingen van wettelijk ongeoorloofd schoolverzuim 
 

Totaal aantal meldingen bij leerplicht van ongeoorloofd 
schoolverzuim
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Totaal aantal meldingen besproken leerlingen in zorgoverleggen 
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Totaal aantal opgemaakte processen-verbaal 
 

Totaal aantal processen-verbaal
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