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Betreft: Jaarverslag Leerplicht 2020/2021

Geachte raadsleden,
Voor u ligt het jaarverslag leerplicht over het schooljaar 2020-2021. Met het jaarverslag willen wij u
informeren hoe de leerplichtambtenaren de Leerplichtwet het afgelopen schooljaar voor de gemeente
uitgevoerd hebben. In deze brief gaan wij in op de volgende onderwerpen: ‘terugblik 2020-2021’,
‘samenvatting van de resultaten’ en ‘vooruitblik 2021-2022’.
Terugblik 2020-2021
Het afgelopen schooljaar was net als 2019-2020 een bijzonder jaar vanwege corona. Er heeft vanwege
de lock-down op het VO en MBO veel onlineonderwijs plaatsgehad.
Samenvatting van de resultaten
Uit het jaarverslag wordt duidelijk dat het aantal absoluut verzuim meldingen in 2020-2021 is gedaald met
meer dan de helft ten opzichte van vorig jaar. Er is ook een daling bij het aantal relatief verzuim
meldingen. Dit verschil komt vooral door een lager aantal meldingen binnen het MBO. Wat ook opvalt is
dat het aantal herhaalde meldingen (meerdere verzuimmeldingen voor een unieke jongere) veel minder is
geworden. Mogelijk heeft dit met het online volgen van de les te maken. Daarnaast is voor de ontvangen
meldingen eerder bemiddeld dan dat er handhavend door de leerplichtambtenaren is opgetreden. De
coronaperiode heeft veel aandacht voor preventie gevraagd. Dat betekent dat de rol van de leerplichtambtenaren veel uit verbinden, bemiddelen en samenwerken heeft bestaan. Deze preventie is onder
andere zichtbaar in de toename van het aantal bemiddelingen. Ten opzichte van vorig schooljaar is deze
verdubbeld.
Bij het aantal kennisgevingsbrieven en waarschuwingen is een daling zichtbaar ten opzichte van vorig
schooljaar. Verklaringen hiervoor zijn onder andere:
a. een afname van het aantal verzuimmeldingen;
b. de leerplichtambtenaren verwijzen (nog) eerder naar hulp;
c. de leerplichtambtenaren hebben nog vaker dan al gebruikelijk was bemiddeld om tot structurele
oplossingen voor het schoolverzuim te komen.
De mogelijkheid om verzuim te bestrijden via Pak je Kans is ook minder vaak nodig geweest.

Het aantal thuiszitters is in 2020-2021 nagenoeg gelijk gebleven. Om thuiszitters te voorkomen of zo kort
mogelijk te laten duren, werkt leerplicht nauw samen met de Samenwerkingsverbanden RiBA
(basisonderwijs) en KoersVO (Voortgezet onderwijs). Met als doel gezamenlijk te zoeken naar een
passende oplossing voor de leerling.
Het aantal voortijdige schoolverlaters laat net als de verzuimcijfers een daling zien ten opzichte van het
voorgaande schooljaar.
Vooruitblik 2021-2022
In 2021-2022 blijft leerplicht zich concentreren op de aanpak van het langdurige en zwaardere verzuim.
De prioriteit ligt bij het zo laag mogelijk houden van het aantal thuiszitters en de tijd dat zij thuis zitten zo
kort mogelijk te houden. We zetten ons in om ongeoorloofd verzuim zo spoedig mogelijk te stoppen en
vroegtijdige schoolverlaters te verminderen. Dit doen we samen met de scholen en de
samenwerkingspartners.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
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