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Voorwoord

Voor u ligt het verslag over de leerplicht in het schooljaar 2017/2018. 
Het college van B en W is verplicht om jaarlijks verslag uit te brengen 
aan de gemeenteraad.

In Nederland wordt veel waarde gehecht aan onderwijs voor alle 
jongeren. De rechten, plichten, taken en verantwoordelijkheden van 
ouders, leerlingen, scholen en lokale overheden staan omschreven in 
de Leerplichtwet. 

“Een leerplichtambtenaar is een flitspaal!”, heeft wel eens een ouder 
geroepen in de spreekkamer van Leerplicht. Er komt echter meer bij 
kijken dan je denkt. De leerplichtambtenaar is niet een saai persoon 
ergens op een stadhuis die boetes uitdeelt als je te vroeg met vakantie 
gaat. Of iemand die alleen hardnekkige spijbelaars verwijst naar 
bureau Halt of in het uiterste geval de officier van justitie inschakelt. 
Het grootste deel van de tijd is de leerplichtambtenaar actief bezig 
om een oplossing te vinden voor problemen die de schoolloopbaan 
van een leerling in gevaar kunnen brengen. Dit doet de leerplicht-
ambtenaar altijd samen met samen met ouders, leerlingen en de 
keten van onderwijs en maatschappelijke partners.

In het schooljaar 2017/2018 hebben we wederom veel geïnvesteerd in 
de aanpak van schoolverzuim. Er zijn gesprekken gevoerd met 
scholen en netwerkpartners om vanuit gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid deze problematiek aan te pakken. En er is een vervolg 
gegeven aan het verbetertraject met het mbo-college Almere om 
verzuim als voorbode van voortijdig schoolverlaten nog eerder en 
beter in beeld te krijgen. Als gevolg hiervan is het aantal verzuimdos-
siers toegenomen; scholen zijn vaker en meer gaan melden. Dit is 
terug te zien in de cijfers.

Dat het aantal meldingen licht gestegen is, geeft ons beter zicht op 
het schoolverzuim en meer houvast om preventief beleid te maken. 
Daarom zijn we, ondanks deze toename, nog steeds tevreden met de 
ontwikkelingen.

In dit verslag spreken wij over ‘thuiszitters’. Dat is de landelijke term 
voor het langdurige relatief verzuim.  Wij zijn ons ervan bewust dat 
het hier gaat over kinderen waarbij veelal sprake is van complexe 
problematiek en zodoende complexe redenen hebben waarom ze niet 
naar school (kunnen) gaan. 
Almere heeft het landelijke Thuiszitterspact ondertekend. Daarin 
staat dat in 2020 geen kind langer dan drie maanden thuiszit. Een 
zeer ambitieus doel. Het aantal kinderen dat minder dan drie 
maanden thuiszit stijgt aanzienlijk, maar het zal ook de komende 
jaren een grote gezamenlijke inspanning vragen om de ambitie te 
realiseren.

Marjan Haak-Griffioen
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Hoofdstuk 1
De Leerplichtwet 1969 

In Nederland wordt middels de Leerplichtwet 1969 het recht op 
onderwijs, maar ook de plicht om onderwijs te volgen geregeld. In de 
wet wordt aangegeven dat ouders/ verzorgers verantwoordelijk zijn 
voor de schoolinschrijving en schoolgang van kinderen tot 18 jaar. 
Vanaf 12 jaar is de jongere hier zelf ook verantwoordelijk voor. 
Daarnaast worden scholen vanuit deze wet verplicht melding te 
maken van (on)geoorloofd verzuim. 
De leerplichtambtenaar doet onderzoek naar de reden en de achter-
gronden van het verzuim en stelt vast of er sprake is van overtreding 
van de leerplichtwet. Er wordt onderscheid gemaakt in de leerplicht 
en de kwalificatieplicht. Hieronder volgt een korte toelichting op deze 
begrippen.

De leerplicht geldt voor kinderen vanaf 5 jaar. Zij moeten vanaf deze 
leeftijd naar school en onderwijs volgen. De leerplicht eindigt na 
afloop van het schooljaar waarin zij 16 jaar zijn geworden. 
De kwalificatieplicht gaat in na afloop van de leerplicht en is van 
toepassing op jongeren tussen de 16 en 18 jaar. De kwalificatieplicht 
eindigt als de jongeren 18 jaar zijn geworden of als zij een startkwali-
ficatie hebben behaald. Een startkwalificatie is een MBO-2, HAVO- 
of vwo-diploma.

Ten slotte wordt in de Leerplichtwet 1969 ook vastgelegd op welke 
gronden ouders/verzorgers een beroep kunnen doen op vrijstelling 
van de inschrijfplicht en onder welke omstandigheden ouders/
verzorgers extra verlof voor hun schoolgaande kind kunnen aanvra-
gen.

In Almere wordt de aanpak van schoolverzuim vanuit een gezamen-
lijke verantwoordelijkheid opgepakt. De leerplichtambtenaren werken 
dan ook nauw samen met de scholen en diverse ketenpartners. 
Daarnaast participeren de leerplichtambtenaren in verschillende 
overleggen, zoals de zorgadviesteams (ZAT) op scholen en de 
ronddetafelgesprekken waar onder andere gewerkt wordt met het 
Almeerse opschalingsmodel. 

In geval van ongeoorloofd schoolverzuim onderzoekt Leerplicht de 
achtergronden van het verzuim. De leerplichtambtenaar probeert een 
zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de situatie. Hij/zij gaat in 
gesprek met de leerling, diens ouders/verzorgers en andere betrok-
kenen. De leerplichtambtenaar adviseert en bemiddelt, maar hand-
haaft ook waar nodig.
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Hoofdstuk 2
Algemene cijfers

Op 1 oktober 2017 telde de gemeente Almere 35.075 kinderen in de 
leeftijd van 5 t/m 17 jaar. Het aantal leerplichtigen en 
kwalificatieplichtigen bedroeg 34.683. De meeste leerlingen volgen 
primair onderwijs (52%) en voortgezet onderwijs (39%). Daarnaast 
zijn ze vooral afkomstig uit Almere Stad (53%) en Almere Buiten 
(30%). 

Tabel 2.1 Aantal en percentage leerplichtige en kwalificatieplichtige      
                 leerlingen naar leeftijd

Aantal Procent

5 t/m 11 jaar 18.425 53%

12 t/m 15 jaar 11.010 32%

16 en 17 jaar 5.248 15%

Totaal 34.683 100%

Figuur 2.2: Aandeel leerlingen naar schoolsoort en stadsdeel  
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Hoofdstuk 3
Verzuim

Een van de belangrijkste taken van Leerplicht is het terugdringen 
dan wel beëindigen van schoolverzuim. Schoolverzuim kan namelijk 
een voorbode zijn op voortijdig schooluitval. Dit kan diverse onwen-
selijke gevolgen hebben voor het kind, maar ook tot nadelige maat-
schappelijke effecten leiden (criminaliteit, werkloosheid, etc.). We 
willen dan ook in een zo vroeg mogelijk stadium het verzuim stop-
pen. Er zijn verschillende vormen van verzuim:

Absoluut verzuim: het leer- of kwalificatieplichtige kind is wel 
ingeschreven in de basisregistratie personen van de gemeente, maar 
staat niet ingeschreven op een school en heeft geen vrijstelling. De 
leerlingenadministratie controleert dit wekelijks. De ouders/verzor-
gers worden aangeschreven of met een huisbezoek benaderd en 
verzocht binnen vier weken hun kind in te schrijven op een school. 
Dit is de minst voorkomende vorm van verzuim in Almere. Mocht de 
schoolinschrijving uitblijven, dan denkt de leerplichtambtenaar mee, 
maar kan bij verwijtbaarheid overgaan tot handhaven.

Relatief verzuim: het leer- of kwalificatieplichtige kind verzuimt 
regelmatig. Het verzuim kan een aantal lesuren betreffen, maar ook 
hele schooldagen. Ook frequent te laat komen wordt als
relatief schoolverzuim beschouwd. Deze vorm van ongeoorloofd 
verzuim (signaalverzuim) komt het meest voor. Bij 16 uur of meer 
verzuim binnen vier weken zijn scholen wettelijk verplicht het 
verzuim te melden bij Leerplicht.

Langdurig relatief verzuim (thuiszitters): een langdurig relatief 
verzuimer is een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een 
jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht en die 
ingeschreven staat op een school of onderwijsinstelling. Indien de 
jongere (on)geoorloofd verzuimt, is er sprake van een langdurig 
verzuimer. Het gaat dus om leerlingen die niet over een vrijstelling 
van de inschrijfplicht (artikel 5, 5a of 15 Leerplichtwet) beschikken 
en ook niet zijn vrijgesteld van geregeld schoolbezoek (art. 11 Leer-
plichtwet).

Luxe verzuim: het leer- of kwalificatieplichtige kind verzuimt 
omdat er recreatieve activiteiten plaatsvinden onder schooltijd. Deze 
vorm van verzuim vindt vaak plaats rond vakantieperiodes.
De leerplichtambtenaar maakt in dit soort gevallen, conform het 
beleid van het Openbaar Ministerie, proces-verbaal op.

Overig verzuim (niet wettelijk):Een leerplichtige jongere die 
minder dan de wettelijke termijn -16 uur in 4 weken -verzuimt, 
maar wel lesuren of dagdelen overslaat, begint te verzuimen. Ook van 
dit verzuim mag de school melding doen aan de leerplichtambtenaar, 
via het verzuimloket of via het Kennisgevingsformulier. De verant-
woordelijkheid voor aanpak van het verzuim ligt in eerste instantie bij 
de school. Een voorbeeld van overig verzuim is jongeren die regel-
matig te laat komen. De door de school genomen maatregelen, zoals 
tijd inhalen of eerder melden, hebben dan niet geholpen. De leer-
plichtambtenaar kan de jongeren vervolgens oproepen bij het pre-
ventieve verzuimspreekuur, om ze te wijzen op de mogelijke conse-
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quenties van te laat komen. Onder overig verzuim valt ook verzuim 
dat samenhangt met achterliggende problemen van
de leerling. Een voorbeeld van dit verzuim is een leerling die regel-
matig verzuimt omdat hij of zij binnen het gezin zorgtaken op zich 
neemt waardoor onvoldoende tijd voor school overblijft. Ook hierbij 
geldt dat het verzuim soms niet aan de wettelijke termijn van 16 uur
van 4 weken komt, maar dat de school wel een melding kan doen. 

Ziekteverzuim: het leer- of kwalificatieplichtige kind is wegens 
ziekte niet in staat om naar school te gaan. Deze vorm van verzuim 
wordt in eerste instantie door de school opgepakt. Als er sprake is van 
frequent of langdurig ziekteverzuim kan de school de jeugdarts 
inschakelen voor advies. Als er sprake is van een vermoedelijke 
onterechte ziekmelding wordt hiervan door school melding gedaan 
bij de leerplichtambtenaar. Die start vervolgens een onderzoek.

Meldingen

In 2017/2018 zijn in totaal 3.378 meldingen gedaan van wettelijk en 
niet-wettelijk verzuim. Deze meldingen hebben betrekking op 1.770 
personen. Het aantal meldingen is hoger dan het aantal verzuimers, 
want jongeren kunnen jaarlijks meerdere keren als verzuimer worden 
aangemeld. Het aantal nieuwe meldingen van verzuim en het aantal 
verzuimers ligt wat hoger dan in het vorig schooljaar, zowel in 
absolute aantallen als in procenten van de totale groep leerlingen van 
5 t/m 17 jaar. Het percentage verzuim is opgelopen van 3,6% in 
2014/2015 tot 5,1% in 2017/2018. Deze stijging is mede het gevolg 
van het relatiebeheer waarin de nadruk ligt op het tijdig melden bij 
leerplicht van zorgverzuim. 

Tabel 3.1:  Aantal nieuwe meldingen van verzuim en het aantal en 
                   percentage verzuimers per schooljaar.

schooljaar
aantal 

meldingen
aantal 

verzuimers

% 
verzuimers 
op populatie

aantal 
verzuimers 

per 1.000 
leerlingen

2012/20131 1.030 852 2,9% 29

2014/2015 2.260 1.256 3,6% 36

2015/2016 2.988 1.424 4,1% 41

2016/2017 3.224 1.569 4,5% 45

2017/2018 3.378 1.770 5,1% 51

Het aantal jongeren met herhaald verzuim is stabiel. In 2017/2018 
geldt dat in 36% van de gevallen een jongere twee of meer keer 
verzuimt. Dit percentage is vergelijkbaar met eerdere jaren.  

Figuur 3.2: Aantal meldingen per verzuimer, naar schooljaar

Het aantal jongeren met herhaald verzuim is stabiel. In 2017/2018 geldt dat in 36% van de gevallen een 
jongere twee of meer keer verzuimt. Dit percentage is vergelijkbaar met eerdere jaren.

Figuur 3.2: Aantal meldingen per verzuimer, naar schooljaar
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Tabel/Figuur 3.3: Meldingen van relatief en absoluut verzuim naar type en naar schooljaar.

2012/2013 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
16 uur in 4 weken 814 1.867 2.710 2.786 2.706
luxe verzuim 155 43 30 85 91
absoluut verzuim 92 83 51 58
totaal wettelijk verzuim 2.855
licht verzuim (spreekuur) 62 258 165 302 523
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Naast de nieuwe verzuimmeldingen in het schooljaar 2017/2018 zijn er nog 115 meldingen van 
verzuim uit vorige schooljaren die nog niet waren afgesloten aan het begin van het schooljaar. Van 
deze meldingen gaat het in 43 gevallen om absoluut verzuim, waarbij er geen schoolinschrijving 
aanwezig is. 

Gelet op enkele achtergrondkenmerken van de verzuimers laat figuur 3.4 zien dat er in de mate van 
verzuim vooral twee groepen uitspringen. In het mbo ligt het verzuim (met 36%) aanmerkelijk hoger 
dan het gemiddelde in Almere (5,1%). Daarnaast en daar deels mee samenhangend, zien we een 
betrekkelijk hoge mate van verzuim bij de kwalificatieplichtigen van 16 en 17 jaar.  
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Zie hoofdstuk 6 voor de aard van de meldingen en de bijbehorende interventies vanuit Leerplicht.
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1  In 2012/2013 is absoluut verzuim niet meegenomen in de telling, hierdoor zijn deze cijfers niet vergelijkbaar 
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Hoofdstuk 4
Thuiszitters

Onder de definitie ‘thuiszitter’ vallen twee groepen. Ten eerste de 
groep ingeschreven leer- of kwalificatieplichtige leerlingen die langer 
dan vier weken ongeoorloofd verzuimen (langdurig relatief verzuim). 
Ten tweede de leer- of kwalificatieplichtige leerlingen
die niet ingeschreven staan op een school en geen vrijstelling van de 
Leerplichtwet hebben (absoluut verzuim - toegevoegd door staats-
secretaris S. Dekker in zijn Kamerbrief van 3 februari 2016). 
Zij tellen mee vanaf de eerste dag dat zij niet ingeschreven staan, 
behalve als er sprake is van een administratieve onvolkomenheid. 
Bijvoorbeeld in situaties waar de in- en uitschrijving van leerlingen 
niet op elkaar aansluiten.

In Almere gebruiken we een werkdefinitie: thuiszitters zijn leerplich-
tige of kwalificatieplichtige jongeren met een schoolinschrijving, die 
vier aaneengesloten weken of langer niet naar school gaan.
Deze definitie is opgenomen in de sluitende aanpak thuiszitters 
tussen gemeente en samenwerkingsverband Primair & Voortgezet 
onderwijs. 

De absolute verzuimers worden vanuit de reguliere aanpak opge-
spoord  omdat de reden van geen schoolinschrijving vaak van 
administratieve aard is.

Bij het bepalen van het aantal thuiszitters is aangesloten bij de lokale 
definitie waarbij een kind als thuiszitter wordt geregistreerd wanneer 
dit minimaal vier aaneengesloten weken thuis heeft gezeten. Daarbij 
kan het voorkomen dat een thuiszitter meerdere keren meetelt. In 
2016-2017 komt dit één keer voor. In 2017-2018 komt dit zeven keer 
voor. Kinderen die actief ziek zijn, zijn niet meegenomen in deze 
rapportage. In totaal gaat het daarbij om 14 leerlingen.

Figuur 4.1: Aantal thuiszitters per schooljaar  

Figuur 4.2: Aandeel thuiszitters naar sekse Figuur 4.2: Aandeel thuiszitters naar sekse 

Thuiszitters zijn voor het merendeel jongeren van 12 jaar of ouder. In schooljaar 2017-2018 bestond 
de groep thuiszitters voor 86% uit jongeren van 12 jaar of ouder. Ook hier lijkt dit aandeel redelijk 
stabiel gedurende de afgelopen jaren. 

Figuur 4.3: Aandeel thuiszitters naar leeftijd
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Hoofdstuk 4
Thuiszitters

Onder de definitie ‘thuiszitter’ vallen twee groepen. Ten eerste de groep
ingeschreven leer- of kwalificatieplichtige leerlingen die langer dan vier weken ongeoorloofd
verzuimen (langdurig relatief verzuim). Ten tweede de leer- of kwalificatieplichtige leerlingen
die niet ingeschreven staan op een school en geen vrijstelling van de Leerplichtwet
hebben (absoluut verzuim - toegevoegd door staatssecretaris S. Dekker in zijn Kamerbrief van 3 
februari 2016). Zij tellen mee vanaf de eerste dag dat zij niet ingeschreven staan, behalve als er
sprake is van een administratieve onvolkomenheid. Bijvoorbeeld in situaties waar
de in- en uitschrijving van leerlingen niet op elkaar aansluiten.

In Almere gebruiken we een werkdefinitie: thuiszitters zijn leerplichtige of kwalificatieplichtige jongeren 
met een schoolinschrijving, die vier aaneengesloten weken of langer niet naar school gaan.
Deze definitie is opgenomen in de sluitende aanpak thuiszitters tussen gemeente en 
samenwerkingsverband Primair & Voortgezet onderwijs.
De absolute verzuimers worden vanuit de reguliere aanpak opgespoord  omdat de reden van geen 
schoolinschrijving vaak van administratieve aard is.
Bij het bepalen van het aantal thuiszitters is aangesloten bij de lokale definitie waarbij een kind als 
thuiszitter wordt geregistreerd wanneer dit minimaal vier aaneengesloten weken thuis heeft gezeten. 
Daarbij kan het voorkomen dat een thuiszitter meerdere keren meetelt. In 2016-2017 komt dit één
keer voor. In 2017-2018 komt dit zeven keer voor. Kinderen die actief ziek zijn, zijn niet meegenomen 
in deze rapportage. In totaal gaat het daarbij om 14 leerlingen.

Figuur 4.1: Aantal thuiszitters per schooljaar 

Gelet op enkele achtergrondkenmerken van de thuiszittende leerlingen laat figuur 3.1 zien dat meer 
dan twee derde van alle thuiszitters uit jongens bestaat. Dit aandeel lijkt tamelijk stabiel te zijn 
gedurende de afgelopen twee schooljaren.
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Thuiszitters zijn voor het merendeel jongeren van 12 jaar of ouder. In 
schooljaar 2017-2018 bestond de groep thuiszitters voor 86% uit 
jongeren van 12 jaar of ouder. Ook hier lijkt dit aandeel redelijk 
stabiel gedurende de afgelopen jaren. 

Figuur 4.3: Aandeel thuiszitters naar leeftijd

Figuur 4.2: Aandeel thuiszitters naar sekse 

Thuiszitters zijn voor het merendeel jongeren van 12 jaar of ouder. In schooljaar 2017-2018 bestond 
de groep thuiszitters voor 86% uit jongeren van 12 jaar of ouder. Ook hier lijkt dit aandeel redelijk 
stabiel gedurende de afgelopen jaren. 

Figuur 4.3: Aandeel thuiszitters naar leeftijd
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Figuur 4.4: Aandeel thuiszitters dat langer dan 3 maanden thuiszitFiguur 4.4: Aandeel thuiszitters dat langer dan 3 maanden thuiszit

Het landelijk thuiszitterspact dat Almere ook ondertekend heeft, heeft onder andere de ambitie dat 
geen kind langer dan 3 maanden thuiszit zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg in 2020. 

De volgende figuren illustreren het verloop van het aantal thuiszittende leerlingen gedurende het 
schooljaar 2017/ 2018. Weergegeven wordt het aantal thuiszitters: 

• aan het begin van het schooljaar,
• dat er in de loop van het schooljaar is bijgekomen,
• dat door bemiddeling van leerplicht is opgelost
• dat passief is opgelost, doordat de leerling 18 jaar is geworden of is verhuisd.

Daarmee wordt het aantal thuiszitters aan het eind van het schooljaar bepaald. Deze cijfers zijn
uitgesplitst naar type onderwijs.

In totaal waren er 47 thuiszittende leerlingen aan het begin van het schooljaar 2017/2018. Gaandeweg 
het schooljaar kwamen daar 130 leerlingen bij. In totaal gaat het dan om 177 leerlingen die ergens in 
het schooljaar thuis hebben gezeten. Daarvan zaten  98 leerlingen op het voortgezet onderwijs, 32 op 
het (speciaal) basisonderwijs, 30 op het (voortgezet) onderwijs en 17 op het mbo. Vooral door actieve 
bemiddeling zijn gedurende het schooljaar 143 kinderen weer naar school gegaan.2 Het aantal 
thuiszitters aan het einde van het schooljaar komt daarmee in totaal op 34 leerlingen, een daling van
28% ten opzichte van het begin van het schooljaar. 

Het totaal aantal kinderen dat heeft thuisgezeten in 2017/2018 is hoger dan in 2016/2017, maar er zijn 
ook meer kinderen uit een thuiszitterssituatie weer naar school gegaan dan in 2016/2017, waardoor 
het aantal thuiszitters aan het eind van het schooljaar lager is dan in 2016/2017.

Grafiek 4.5: Aantal thuiszittende kinderen op (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) speciaal 
onderwijs

2 Hierbij tellen de kinderen waarbij aangegeven is dat het thuiszitten is beëindigd op 31 juli 2018 mee als 
opgelost in het schooljaar 2017-2018.   
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Het landelijk thuiszitterspact dat Almere ook ondertekend heeft, 
heeft onder andere de ambitie dat geen kind langer dan 3 maanden 
thuiszit zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg in 2020.
De volgende figuren illustreren het verloop van het aantal thuiszit-
tende leerlingen gedurende het schooljaar 2017/ 2018. Weergegeven 
wordt het aantal thuiszitters:
•  aan het begin van het schooljaar,
• dat er in de loop van het schooljaar is bijgekomen,
• dat door bemiddeling van leerplicht is opgelost, 
• dat passief is opgelost, doordat de leerling 18 jaar is geworden of is 
    verhuisd. 
Daarmee wordt het aantal thuiszitters aan het eind van het schooljaar 
bepaald. Deze cijfers zijn uitgesplitst naar type onderwijs.

In totaal waren er 47 thuiszittende leerlingen aan het begin van het 
schooljaar 2017/2018. Gaandeweg het schooljaar kwamen daar 130 
leerlingen bij. In totaal gaat het dan om 177 leerlingen die ergens in 
het schooljaar thuis hebben gezeten. Daarvan zaten  98 leerlingen op 
het voortgezet onderwijs, 32 op het (speciaal) basisonderwijs, 30 op 
het (voortgezet) onderwijs en 17 op het mbo. Vooral door actieve 
bemiddeling zijn gedurende het schooljaar 143 kinderen weer naar 
school gegaan.2  Het aantal thuiszitters aan het einde van het school-
jaar komt daarmee in totaal op 34 leerlingen, een daling van 28% ten 
opzichte van het begin van het schooljaar. 

Het totaal aantal kinderen dat heeft thuisgezeten in 2017/2018 is 
hoger dan in 2016/2017, maar er zijn ook meer kinderen uit een 
thuiszitterssituatie weer naar school gegaan dan in 2016/2017, 
waardoor het aantal thuiszitters aan het eind van het schooljaar lager 
is dan in 2016/2017.

Figuur 4.5: Aantal thuiszittende kinderen op (speciaal) basisonderwijs en 
(voortgezet) speciaal onderwijs

Grafiek 4.6: Aantal thuiszittende kinderen op het voortgezet onderwijs en middelbaar 
beroepsonderwijs. 

De onderstaande figuur gaat in op de oorzaken van het thuiszitten voor de afgelopen twee 
schooljaren. 
Psychiatrische problemen komen het meest voor als reden voor thuiszitten. Opvallend is de sterke 
daling van schoolproblematiek als reden voor thuiszitten. Waar schoolproblematiek in 2016-2017 nog 
verantwoordelijk was voor 29% van de thuiszitters, is in 2017-2018 nog  slechts 8% van het aantal 
thuiszitters te wijten aan deze oorzaak. 

Figuur 4.7 Aandeel thuiszitters naar reden (in percentages)
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Grafiek 4.6: Aantal thuiszittende kinderen op het voortgezet onderwijs en middelbaar 
beroepsonderwijs. 

De onderstaande figuur gaat in op de oorzaken van het thuiszitten voor de afgelopen twee 
schooljaren. 
Psychiatrische problemen komen het meest voor als reden voor thuiszitten. Opvallend is de sterke 
daling van schoolproblematiek als reden voor thuiszitten. Waar schoolproblematiek in 2016-2017 nog 
verantwoordelijk was voor 29% van de thuiszitters, is in 2017-2018 nog  slechts 8% van het aantal 
thuiszitters te wijten aan deze oorzaak. 
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2  Hierbij tellen de kinderen waarbij aangegeven is dat het thuiszitten is beëindigd op 31 juli 2018 mee als opgelost 
   in het schooljaar 2017-2018. 

Opgeteld is dit 101%, dat komt door afronding van de cijfers
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De onderstaande figuur gaat in op de oorzaken van het thuiszitten 
voor de afgelopen twee schooljaren. Psychiatrische problemen komen 
het meest voor als reden voor thuiszitten. Opvallend is de sterke 
daling van schoolproblematiek als reden voor thuiszitten. Waar 
schoolproblematiek in 2016-2017 nog verantwoordelijk was voor 
29% van de thuiszitters, is in 2017-2018 nog  slechts 8% van het 
aantal thuiszitters te wijten aan deze oorzaak. 

Figuur 4.6:  Aandeel thuiszitters naar reden (in percentages)

Figuur 4.8 laat zien wat de meest voorkomende oplossingen voor thuiszitten zijn gedurende de 
afgelopen drie schooljaren. Doorstromen naar het regulier onderwijs lijkt nog steeds de meest 
voorkomende oplossing voor thuiszitten, gevolgd door een stedelijke voorziening onderwijs.

Figuur 4.8: Aandeel thuiszitters naar oplossing (in procenten)
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Figuur 4.7 laat zien wat de meest voorkomende oplossingen voor 
thuiszitten zijn gedurende de afgelopen drie schooljaren. Doorstro-
men naar het regulier onderwijs lijkt nog steeds de meest voorko-
mende oplossing voor thuiszitten, gevolgd door een stedelijke voor-
ziening onderwijs.

Figuur 4.7: Aandeel thuiszitters naar oplossing (in procenten)

Figuur 4.8 laat zien wat de meest voorkomende oplossingen voor thuiszitten zijn gedurende de 
afgelopen drie schooljaren. Doorstromen naar het regulier onderwijs lijkt nog steeds de meest 
voorkomende oplossing voor thuiszitten, gevolgd door een stedelijke voorziening onderwijs.

Figuur 4.8: Aandeel thuiszitters naar oplossing (in procenten)
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Hoofdstuk 5 
Vrijstellingen

Ouders kunnen een beroep doen op vrijstelling van leerplicht. Hun 
kind hoeft dan niet naar school. Vrijstelling van de plicht tot in-
schrijving van een kind kan in de volgende bijzondere
omstandigheden ontstaan:
• bij lichamelijke of psychische ongeschiktheid van de leerling 
   (Art.5 onder a),
• als de ouders overwegende bedenkingen hebben tegen de richting 
    van het onderwijs (Art. 5 onder b),
• als de leerplichtige onderwijs volgt in het buitenland
    (Art.  5 onder c), 
• vanwege bijzondere omstandigheden, waarbij de jongere op andere    
    wijze onderwijs volgt (Art. 3 onder a, b en artikel 15)

Vrijstelling ‘Eigen beleid’ wordt enkel toegepast als de jongere binnen 
drie maanden leerplichtvrij is.
Vrijstelling van geregeld schoolbezoek is voor extra verlof, wegens 
gewichtige omstandigheden (Art. 11 onder g).

Tabel 5.1: Afgegeven vrijstellingen in het schooljaar

Aard van de vrijstelling 2010/2011 2012/2013 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Art. 3 onder a – Vervangende leerplicht 0 0 0 0 0

Art. 3 onder b - Vervangende leerplicht laatste schooljaar 0 0 0 1 0

Art. 5 onder a - Lichamelijke of psychische ongeschiktheid 20 29 22 18 17

11 14 16 16 21

Art. 5 onder c - Bezoeken van school in buitenland 112 74 91 87 68

Art. 11 onder g – Andere gewichtige omstandigheden 5

Art. 15 - Volgen van ander onderwijs (vrijstelling 
kwalificatieplicht)

20 9 15 13 2

Eigen beleid (gedogen in overleg met netwerk) 0 0 7 5 11

Totaal 163 126 151 140 124

Het aantal afgegeven vrijstellingen is lager dan in 2015/2016 en in 
2016/2017. De meeste vrijstellingen zijn afgegeven voor het bezoek 
aan een school in het buitenland.
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De meeste vrijstellingen worden voor een jaar afgegeven, maar in een aantal gevallen wordt een 
vrijstelling voor een langere duur afgegeven. Dit komt voornamelijk voor bij lichamelijke of psychische 
ongeschiktheid. In onderstaande tabel staat het aantal jongeren met een geldige vrijstelling in 
2017/2018 naar type. In totaal gaat het om 187 jongeren met een geldige vrijstelling.

Tabel 5.3: Het totaal aantal geldige vrijstellingen in 2017/2018

aard van de vrijstelling 2017/2018
Art. 3 onder a - Vervangende leerplicht 2
Art. 3 onder b - Vervangende leerplicht laatste schooljaar 0
Art. 5 onder a - Lichamelijke of psychische ongeschiktheid 73
Art. 5 onder b - Bedenkingen tegen richting van school 21
Art. 5 onder c - Bezoeken van school in buitenland 68
Art. 15 - Volgen van ander onderwijs (vrijstelling kwalificatieplicht) 6
Art. 11 onder g - Andere gewichtige omstandigheden 6
Eigen beleid (gedogen in overleg met netwerk) 11
aantal (=100%): 187
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Figuur 5.2: Aantal afgegeven vrijstellingen naar type.

De meeste vrijstellingen worden voor een jaar afgegeven, maar in een 
aantal gevallen wordt een vrijstelling voor een langere duur afgege-
ven. Dit komt voornamelijk voor bij lichamelijke of psychische 
ongeschiktheid. In onderstaande tabel staat het aantal jongeren met 
een geldige vrijstelling in 2017/2018 naar type. In totaal gaat het om 
187 jongeren met een geldige vrijstelling.

Tabel 5.3: Het totaal aantal geldige vrijstellingen in 2017/2018 

aard van de vrijstelling 2017/2018

Art. 3 onder a - Vervangende leerplicht 2

Art. 3 onder b - Vervangende leerplicht laatste schooljaar 0

Art. 5 onder a - Lichamelijke of psychische ongeschiktheid 73

Art. 5 onder b - Bedenkingen tegen richting van school 21

Art. 5 onder c - Bezoeken van school in buitenland 68

Art. 15 - Volgen van ander onderwijs (vrijstelling 

kwalificatieplicht)

6

Art. 11 onder g - Andere gewichtige omstandigheden 6

Eigen beleid (gedogen in overleg met netwerk) 11

aantal (=100%): 187
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Hoofdstuk 6 
Interventies

De leerplichtambtenaar biedt voornamelijk hulp aan leerlingen, 
ouders en scholen bij het zoeken naar oplossingen van zorgwekkend 
schoolverzuim, voortijdig schoolverlaten en waar nodig vrijstelling 
van de leerplicht. Het accent ligt dan in eerste instantie op maat-
schappelijke zorg en niet op controle en sanctie. Eerst het vrijwillige 
kader, maar niet vrijblijvend. Preventie is het uitgangspunt. 
De leerplichtambtenaar is bevoegd tot het opmaken van een proces-
verbaal als de leerplichtwet doelbewust wordt overtreden en maat-
schappelijke zorg geen oplossing heeft kunnen bieden.

In tabel 6.1 zien we welke interventies vanuit leerplicht zijn onderno-
men naar aanleiding van verzuimmeldingen.

Tabel 6.1: Interventies na verzuimmelding per schooljaar 33 

interventie 2012/13 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

ter kennisneming / geen 
interventie mogelijk

175 957 1.236 1.285 1.297

terug naar school /
waarschuwing

464 824 993 1.184 1.184

proces verbaal 93 126 172 114 106

advies gegeven 52 52 75 75 33

verzuim achteraf geoorloofd 62 62 73 51 13

vrijstelling afgegeven    38 64

doorverwijzing hulpverlening    38 49

anders 185 300 356 439 632

Totaal 1031 2321 2.905 3.224 3.378

Uit de cijfers blijkt dat niet elke verzuimmelding wordt opgevolgd 
door een interventie. Op 38% van alle verzuimmeldingen wordt geen 
actie ondernomen door Leerplicht. Dit waren met name meldingen 
afkomstig van het mbo-college locatie Almere als gevolg van een 
werkafspraak waarbij meldingen binnen de onderzoekstermijn van 
vijf schooldagen ingetrokken werden. Deze meldingen zijn  adminis-
tratief beoordeeld en administratief afgesloten. Bijvoorbeeld een 
melding doen van op dat moment onverklaarbaar verzuim, maar 
binnen die vijf schooldagen blijkt dat het achteraf geoorloofd was. 
Zowel het MBO college als leerplicht zijn van mening dat deze 
werkafspraak tot onnodige handelingen leidt en een vertekend beeld 
geeft. Er zijn gesprekken gestart om dit anders te organiseren.
Als er wel een interventie plaatsvindt, worden verzuimers het meest 
terug naar school verwezen, dit gebeurt in 35% van de verzuimmel-
dingen. 
In 106 gevallen werd een proces-verbaal opgemaakt. Hiervan werden 
35 leerlingen verwezen naar Bureau Halt. Dit aantal is ongeveer 
gelijk aan dat in 2016/2017.

Specifieke aanpak Leerplicht
Leerplicht heeft naast de hierboven genoemde interventies nog 
aanvullende middelen voor de aanpak van schoolverzuim. Hieronder 
vindt u  een korte impressie:

• Algemene informatieverstrekking
  Schoolverzuim is soms een gevolg van onbekendheid met de wet. 

De leerplichtambtenaar geeft informatie aan ouders en scholen 
over de leerplichtwet.

• Zorgadvies Teams (ZAT): dit is een overlegvorm op scholen 
waarin professionals uit verschillende organisaties zorgleerlingen 
bespreken. Er wordt een plan van aanpak gemaakt gericht op hulp 
en begeleiding van de leerling. Leerplicht participeert in alle 
Zorgadvies Teams in Almere.

3  Gemeenten doen jaarlijks opgave aan het Ministerie van OC&W van hun verzuimcijfers. De cijfers die de 
gemeente Almere aan het Ministerie heeft verzonden en cijfers voor dit jaarverslag zijn op verschillende 
momenten uitgedraaid. Het op een latere tijdstip afsluiten van dossiers en systeemtechnische redenen 
hebben gezorgd voor enige verschillen.
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• Huisbezoeken: in het kader van contact leggen, maar soms ook 
voor aanvullend onderzoek, worden er dagelijks huisbezoeken 
afgelegd bij leerplichtige en kwalificatieplichtige jongeren. Er is 
hiervoor speciaal een medewerker buitendienst aangesteld.

• Bureau Halt: leerlingen die hebben verzuimd worden in sommige 
gevallen verwezen naar Bureau Halt. Zij krijgen dan een maatregel 
opgelegd, bestaande uit een aantal opdrachten, met als doel een

  leereffect te bereiken bij de leerling. 

• Veiligheidshuis: Leerplicht participeert structureel in de inte-
grale aanpak vanuit het Veiligheidshuis gericht op de meest overlast 
gevende jongeren in Almere. Een leerplichtambtenaar is structu-
reel aanwezig op het Veiligheidshuis. Integrale aanpak en systeem-
gericht werken is hierbij het uitgangspunt.  

• De Dag van de leerplicht: tijdens de Dag van de Leerplicht staan 
wij stil bij het recht op onderwijs. Door tijdens de Dag van de 
Leerplicht meer bewustzijn te creëren en jongeren te stimuleren 
door te zetten, willen we uiteindelijk schooluitval terugdringen. Dit 
doen wij door samen met het onderwijs activiteiten te organiseren.

• Zomeracties: jaarlijks organiseert Leerplicht in en rond de 
zomervakantie acties  met name gericht op de overgang van het 
VMBO naar het MBO.

• Spreekuren: de leerplichtambtenaren hebben ook het afgelopen 
schooljaar op de scholen voor voortgezet onderwijs spreekuur 
gehouden. Het doel is om preventief en drempelverlagend te 
werken. De doelgroep bestaat uit leerlingen die af en toe spijbelen, 
veel te laat komen of waarbij andersoortige problemen spelen die 
hun schoolgang in gevaar brengen.

• ZAT 2.0: in het schooljaar 2017-20018 is er op drie VO-scholen 
gestart met een pilot ZAT 2.0. De kernteamleden: school, jeugd-
verpleegkundige, jongerenmaatschappelijk werker, medewerker 
passend onderwijs, leerplicht, zijn tweewekelijks op hetzelfde 
tijdstip een dagdeel aanwezig op school. Tijdens dit dagdeel zijn zij 
actief aan het werk met leerlingen, ouders of ondersteuning van 
docenten. Er is tweewekelijks overleg rond casuïstiek. Een keer per 
zes weken sluiten jeugdarts, medewerker jeugdhulp en politie voor 
overleg aan.

• Proces coördinatie: in situaties waarbij de ingezette ondersteu-
ning of hulp geen resultaat oplevert, kan voor kinderen die in 
Almere wonen worden opgeschaald naar procescoördinatie. 

  De procescoördinator organiseert één of meerdere ronddetafelge-
sprekken waar de ouders en jeugdigen bij uitgenodigd worden. Het 
ronddetafelgesprek leidt tot een plan van aanpak dat door alle 
betrokkenen wordt geaccepteerd. Aan deze ronddetafelgesprekken 
neemt Leerplicht steeds deel of schaalt zelf op.

• Tweewekelijks thuiszittersoverleg: de aanpak van de thuiszit-
tersproblematiek is geborgd binnen Leerplicht door het tweeweke-
lijks thuiszittersoverleg. Dit overleg draagt bij aan het schenken van 
extra aandacht aan deze leerlingen en de maatschappelijke geza-
menlijke verantwoordelijkheid bij het hele team Leerplicht, onge-
acht wie dossiereigenaar is.

• Actietafel Thuiszitters Almere: de gemeente Almere streeft 
naar het voorkomen van het onnodig thuiszitten van leerlingen. 
Om dit doel te behalen maken wij sinds 15 mei 2017 gebruik van 
een nieuwe overlegvorm; ‘actietafel thuiszitters Almere’. Dit houdt 
in dat het team Leerplicht samen met Passend Onderwijs Almere, 
de JGZ en Samen Veilig overleg voert om het thuiszittende kind 
weer zo snel mogelijk te helpen aan onderwijs dat aansluit bij de 
behoefte.
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Hoofdstuk 7 
Bemiddelingen

Bemiddelingen hebben betrekking op allerlei algemene vragen om 
advies en informatie, die door scholen, jongeren, ouders, instellingen 
en netwerkpartners aan Leerplicht worden gesteld. 
Leerplichtambtenaren zijn lid van de Zorg Advies Teams en doen 
mee aan ronddetafelgespreken om dreigend verzuim te voorkomen. 
De stijgende lijn van het aantal bemiddelingsverzoeken zet na een 
stabilisatie in 2016/2017 verder door. In totaal werden 1.410 
aanvragen gedaan in 2017/2018, dit is ruim meer dan vorig jaar. De 
meeste bemiddelingsverzoeken komen van scholen, gevolgd door 
verzoeken van de ouders en jongeren zelf en overige instanties. 

Tabel 7.1: Bemiddelingsverzoeken per schooljaar

2012/13 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

scholen 44% 43% 44% 46% 46%

ouders/ jongeren zelf 33% 25% 22% 24% 27%

leerplicht 10% 7% 11% 9% 10%

overige instanties 13% 25% 23% 21% 18%

totaal 655 944 1.171 1.129 1.410
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Hoofdstuk 8 
Conclusies

Inhaalslag
Het aantal verzuimmeldingen en het aantal verzuimers is in absolute 
zin gestegen ten opzichte van het voorgaande schooljaar. De extra 
aandacht die er de afgelopen jaren is geweest voor verzuimers en 
verzuimmeldingen krijgt op deze manier een vertaling naar resultaat: 
het aantal meldingen en verzuimers stijgt nog, maar de stijging is 
significant lager dan het schooljaar 2016-2017. De inhaalslag die 
hiermee gemaakt is, is niet afgerond. Ook de komende jaren zal er 
blijvende aandacht zijn voor het aantal verzuimers en verzuimmel-
dingen (zie ook onderstaande paragrafen: Basis op orde en Kwaliteit).

Basis op orde
Bij het soort verzuim is vooral een stijging te zien in het lichte 
verzuim en in het luxe verzuim. In het absolute verzuim is juist een 
daling zichtbaar en het relatieve verzuim is stabiel. Hieruit kan 
opgemaakt worden dat jongeren in toenemende mate vroegtijdig in 
beeld zijn. De betrokken scholen zijn met elkaar in staat om eerder te 
sturen op de “verzuim-carrière” van jongeren. Hierin is de – welis-
waar voorzichtige – beweging te zien dat er een verschuiving plaats-
vindt van curatief naar preventief handelen. 

Daarbij is er steeds beter zicht op het gedrag van jongeren en ouders, 
gezien het feit dat het aantal meldingen van luxe verzuim blijft 
toegenomen. Er liggen geen verklarende redenen ten grondslag aan 
deze stijging. Het feitelijke luxe verzuim is naar inzicht van het team 
Leerplicht/RMC niet anders dan in andere jaren. Luxe verzuim 
wordt door betrokkenen steeds beter gezien én geregistreerd. Dit 
maakt handhaving beter mogelijk. Dit leidt tot een bewustwordings-
proces bij ouders die daardoor vaker dan voorheen in overleg treden 
met school over luxe verzuim. 

In beeld
De stijging van het aantal thuiszitters zorgt niet voor meer thuiszit-
ters. De thuiszitters zijn alleen beter in beeld gebracht, wat leidt tot 
een groei in de cijfers van het aantal thuiszitters. De komende jaren 
zal naar verwachting een daling te zien zijn in het aantal thuiszitters 
met de transformatie binnen de aanpak thuiszitters. Ondanks alle 
inspanningen blijft het een hardnekkig probleem waarop de komende 
jaren, onder andere middels de Actietafel Thuiszitters nog meer 
inspanning gepleegd zal worden. 

Kwaliteit
Voorkomen is beter dan genezen. Maar als er genezen moet worden, 
moeten de instrumenten daartoe wel maximaal benut (kunnen) 
worden. Nu blijkt dat bij 38% van de meldingen – veelal afkomstig 
van één van de mbo-instellingen – voldoende informatie ontbreekt 
om actie te ondernemen, is het tijd om actie te ondernemen. Het feit 
dat 38% van de meldingen niet in behandeling kan worden genomen, 
kan en mag niet leiden tot tevredenheid. Daarom is het gesprek met 
het MBO college Almere nog gaande. Daarbij zal ook geïnventari-
seerd worden wie daarop aanspreekbaar is. Uitgangspunt voor 
komend jaar (en vanaf nu elk jaar) is dat elke melding van dusdanige 
kwaliteit is dat de medewerkers van het team Leerplicht/RMC 
voldoende geëquipeerd zijn om passende interventies in beweging te 
zetten

Bemiddeling
Zichtbaarheid heeft als “nadeel” dat je gezien wordt. De stijgende 
zichtbaarheid, professionaliteit en kwaliteit van de medewerkers van 
het team Leerplicht/RMC, heeft ertoe geleid dat het aantal verzoeken 
om bemiddeling met 24.8 % is gestegen ten opzichte van het school-
jaar 2016-2017. De kennis en kunde van medewerkers van het team 
Leerplicht/RMC is een groot goed waar in geïnvesteerd blijft worden, 
waarbij overvraging niet uit het oog verloren wordt. 
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Bijlage
Gehanteerde definities

Hoofdstuk 2 – Algemene cijfers
• Het aantal leer- en kwalificatieplichtige jongeren is bepaald op 1 

oktober 2017. Het gaat om jongeren van 5 t/m 17 jaar die dan 
ingeschreven staan in het BRP(Basis Registratie Personen) en nog 
geen (persoonlijke) startkwalificatie hebben behaald. Deze 
aantallen gebruiken we om in de andere hoofdstukken cijfers aan te 
relateren.

Hoofdstuk 3 – Verzuim
• We rapporteren over verzuim waarbij de jongere op de begindatum 

van het verzuim leer- of kwalificatieplichtig is. Ook voor de leeftijd 
bij het verzuim hanteren we de begindatum van het verzuim. 

• We maken onderscheid tussen verzuim dat in het schooljaar 
2017/2018 begint (nieuwe meldingen) en verzuim dat in vorige 
schooljaren begon en nog niet is afgesloten aan het begin van het 
schooljaar 2017/2018. 

• Alle verzuim is verzuim waarbij de jongere op de begindatum van 
het verzuim in Almere ingeschreven stond. Het verzuim van 
jongeren die in het gehele schooljaar niet ingeschreven stonden in 
Almere is niet meegenomen. Dit heeft alleen betrekking op het 
verzuim dat in vorige schooljaren begon.

• Naast het wettelijk verzuim, waarbij de school verplicht is het 
verzuim te melden, wordt ook gerapporteerd over overig verzuim. 

• Voor absoluut verzuim is één melding per leerling opgenomen. In 
de registraties komen in een beperkt aantal gevallen meerdere 
meldingen per persoon voor. Het was echter niet altijd duidelijk of 
dit inderdaad meerdere periodes van absoluut verzuim betrof, of 
meldingen van relatief verzuim die leidden tot het absolute 
verzuim.

Hoofdstuk 4 – Thuiszitters
• Onder thuiszitters worden alle jongeren geteld die minimaal vier 

weken aaneengesloten thuis hebben gezeten. Jongeren kunnen 
meerdere keren meetellen. Dit komt een enkele keer voor.

• De cijfers over thuiszitters betreffen uitsluitend verzuim waarbij de 
jongere op de begindatum van het verzuim in Almere ingeschreven 

stond. Tevens geldt dat verzuim van jongeren die in het gehele 
schooljaar niet ingeschreven stonden in Almere niet meegenomen 
is. Dit heeft alleen betrekking op het verzuim dat in vorige 
schooljaren begon.

• Als begindatum van het verzuim telt het moment dat de jongere 
vier weken thuiszit. Vanaf dat moment bepalen we ook de duur. 
Een kind dat drie maanden of langer thuiszit, heeft dus feitelijk 
minimaal vier weken plus drie maanden thuisgezeten. 

• De duur berekenen we over de afgesloten trajecten. Een kind telt 
dan mee in het schooljaar waarin het traject beëindigd is. 

• De cijfers over het schooljaar 2017/2018 gaan over verzuim tot en 
met 1 augustus 2017 en een einddatum vanaf 31 juli 2018 daarna. 
Dit betekent ook dat kinderen met een einddatum van het verzuim 
op 31 juli 2018 meetellen als opgelost in het schooljaar 2017/2018 
en kinderen met een einddatum van het verzuim op 1 augustus 
2018 meetellen als opgelost in 2018/2019.

Hoofstuk 5 – Vrijstellingen
• We onderscheiden vrijstellingen die in het schooljaar 2017/2018 

afgegeven worden en vrijstellingen die in vorige schooljaren zijn 
afgegeven en nog steeds geldig zijn in 2017/2018. 

• We rapporteren over vrijstellingen waarbij de jongere een 
inschrijving in het BRP heeft gehad in Almere tijdens het 
betreffende schooljaar. Ook jongeren die in een andere gemeente 
een vrijstelling hebben ontvangen en daarna naar Almere zijn 
verhuisd worden meegeteld. Dit is anders dan volgens artikel 25 
van de Leerplichtwet aan het ministerie moet worden aangeleverd. 
Daar blijven jongeren meetellen voor de gemeente die de 
vrijstelling heeft afgegeven, ook al is die jongere inmiddels 
verhuisd. 

Hoofdstuk 6 – Interventies
• We rapporteren over de interventies naar aanleiding van alle 

nieuwe verzuimmeldingen in het schooljaar, inclusief de meldingen 
van niet-wettelijk verzuim. Zie hiervoor ook de gehanteerde 
definities van hoofdstuk 3.
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Almere wil een stad voor jeugd en jongeren zijn waar kinderen graag 
opgroeien en waar - wanneer het dan toch mis dreigt te gaan - snel 
de juiste ondersteuning aan het kind geboden wordt. Omdat frequent 
of langdurig schoolverzuim een bedreiging vormt voor de 
ontwikkeling van het kind, is er bij het team leerplicht/RMC veel 
aandacht voor de oorzaken en de aanpak van schoolverzuim en 
voortijdig schoolverlaten. We streven naar een actuele en complete 
registratie. Dit kan alleen met een intensieve samenwerking tussen 
scholen, zorginstanties en de leerplichtambtenaar tot stand komen.
Met name de laatste jaren is veel nadruk gelegd op een goede 
samenwerking met allerlei hulpverlenende instanties, scholen, 
leerplichtambtenaren, zodat indien nodig de jongere en/of ouders/
verzorgers snel en adequaat doorverwezen kunnen worden. Het 
goede gesprek met ouders en jongere blijft van groot belang
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