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Geachte leden van de raad,
Op grond van artikel 25 van de Leerplichtwet brengt het college jaarlijks de gemeenteraad
op de hoogte van het uitgevoerde leerplichtbeleid van het laatst afgesloten school-of
cursusjaar. Met het jaarverslag uitvoering Leerplichtwet willen we u informeren over het
schooljaar 2019-2020.
De belangrijkste items uit het jaarverslag 2019-2020 zijn:
Een goed verzuimprotocol en verzuimregistratie, alsook het goed zichtbaar zijn als afdeling
Leerplicht/ leerplichtambtenaar bij de scholen aan het begin van het schooljaar is van groot
belang. Hiervan gaat een preventieve werking uit met betrekking tot het verzuim van
leerlingen. Afdeling Leerplicht van gemeente Het Hogeland stuurt op een goed
verzuimprotocol en verzuimregistratie van de scholen. Door deze werkwijze en vroegtijdige
betrokkenheid wordt voorkomen dat er langdurige (zorg)trajecten ontstaan en dat er minder
handhavend hoeft te worden opgetreden.
Ten opzichte van het schooljaar 2018-2019 is er een toename te zien van het aantal DUOmeldingen (2018-2019/ 157 meldingen, 2019-2020/ 169 meldingen). Dit kan deels worden
verklaard omdat de afdeling Leerplicht aan de scholen hebben gevraagd om ook de
leerlingen die we zien op de preventieve spreekuren te melden, zodat we een zuivere
registratie hebben. De overige betrokkenheid in onze dagelijkse werkzaamheden zijn lager.
(2018-2019/ 368 en 2019-2020/ 286). Dit kan worden verklaard omdat onze
werkzaamheden vanaf de Corona periode (maart 2020) anders waren. We kunnen niet
spreken van een “normaal” schooljaar wat invloed heeft op de gegeven cijfers.
In het schooljaar 2019-2020 was een stijging te zien van het aantal opgemaakte processenverbaal. Dit kan worden verklaard doordat er binnen het team nu twee leerplichtambtenaren
met opsporingsbevoegdheid (BOA) zijn, waardoor de procedure beter uitgezet kan worden.
Een andere verklaring is dat scholen veelal te laat een melding doen, waardoor het aantal
verzuimuren van de leerling bij melding al hoog is. Het versterken van het verzuim protocol
en de verzuimregistratie zal in samenwerking met de scholen in het schooljaar 2020-2021
daarom nog meer de aandacht hebben.
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Op 16 maart 2020 moesten de scholen vanwege Corona tijdelijk sluiten. In tegenstelling tot
de landelijke berichten waren leerlingen in deze periode in de gemeente Het Hogeland goed
in beeld. Afdeling Leerplicht is in enkele gevallen ingezet om stagnatie in de
schoolgang verder te voorkomen. Dit door contact te maken met de leerlingen en hun
ouders, het contact met de school te herstellen en in afstemming met de school en zorg
extra aandacht te hebben voor de kwetsbare kinderen en jongeren.
Verder laat het verslag goed zien dat de afdeling Leerplicht/ de leerplichtambtenaar van de
gemeente Het Hogeland een belangrijke samenwerkingspartner is in de keten van zorg,
onderwijs en justitie, Samenwerking maakt de cirkel rond en draagt bij aan herstel van de
schoolgang.
Naar verwachting zal Corona ook gedurende het schooljaar 2020-2021 invloed hebben op
het onderwijs. De afdeling Leerplicht van gemeente Het Hogeland is nieuwsgierig naar de
ontwikkelingen van het online lesgeven en hoe zich dat verhoudt tot het verzuim. Dit zal een
aandachtspunt zijn voor de werkzaamheden van de afdeling Leerplicht in het schooljaar
2020-2021.
De Leerplichtwet heeft als doel het recht op onderwijs te waarborgen en is een belangrijk
instrument bij het tegengaan van ongeoorloofd schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten.
Het is de taak van de gemeente om te controleren of de Leerplichtwet en het RMC- beleid
binnen de gemeente wordt nageleefd, deze taak wordt uitgevoerd door de
leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar is een gesprekspartner van de scholen en
zorgt er samen met hen voor dat er een goed verzuimprotocol en verzuimregistratie is en
dat de afdeling Leerplicht/ de leerplichtambtenaar tijdig wordt geïnformeerd wanneer er
sprake is van verzuim bij leerlingen. Bij schoolverzuim zet de afdeling Leerplicht/ de
leerplichtambtenaar in samenwerking met het onderwijs, de jeugdzorg snel stappen om
(langdurig) schooluitval te voorkomen. Vroegtijdige signalering en preventie voorkomt dat
kinderen en leerlingen in hun vorming en ontplooiing worden bedreigd. Afdeling Leerplicht
heeft de ambitie om tijdig betrokken te worden bij schoolverzuim zodat de verzuimuren laag
blijven, vlotte inzet van zorg waar nodig en minder handhavend optreden. Bij een goed
functionerende afdeling leerplicht vallen er minder jongeren buiten de boot en worden de
kansen in de maatschappij vergroot.
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