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2 Inhoud

Voorwoord
Dit is het jaarverslag van Leerplicht over het schooljaar 2019/2020 van de
gemeente Almere. Een schooljaar dat heel anders gegaan is dan voorheen.
Door corona moesten scholen deels sluiten en hebben ze onderwijs op
afstand ingericht. Het was een hectische en uitdagende tijd. Heel veel dank
van mijn kant en van Leerplicht voor - allereerst - de leerlingen, maar ook
voor hun ouders/verzorgers, de leerkrachten en iedereen die er verder bij
betrokken is geweest! Het heeft veel van hen gevraagd.
Ook voor Leerplicht was een het bijzondere tijd.
Hoe konden leerplichtambtenaren hun werk
blijven doen terwijl de coronamaatregelen
golden? Hoe konden zij leerlingen blijven aanmoedigen om zich onder die omstandigheden in
te blijven zetten voor hun eigen ontwikkeling?
Want natuurlijk was het verleidelijk om voor het
oog aanwezig te zijn, maar ondertussen hele
andere dingen te doen.
Leerplicht in Almere werkt volgens het principe
van Leerrecht. Daar zetten we op in. Want
leerlingen hebben het recht om zich te ontwikkelen, om kennis op te doen, vaardigheden te leren.
In coronatijd hebben we onder andere geleerd
hoe belangrijk het geven van onderwijs op school
is. Dat school niet alleen een plek is waar

onderwijs wordt gegeven, maar zeker ook voor
sociale contacten een belangrijke plek is voor
kinderen.
Tegelijk hebben we gemerkt dat het afstandsonderwijs voor kinderen die wegens geoorloofde
redenen niet naar school kunnen, een manier is
om toch onderwijs te blijven volgen en zo de
achterstand in onderwijs zo klein mogelijk te
houden. Hieruit ontstaat dan ook de vraag of
afstandsonderwijs een oplossing kan zijn voor
thuiszitters. Dit is een vraagstuk waar we ons
komend jaar mee gaan bezighouden.
Het doel is en blijft dat alle Almeerse kinderen
hun recht op leren kunnen verzilveren!
Roelie Bosch, wethouder Onderwijs
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Leerplichtwet
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In Nederland regelt de Leerplichtwet 1969 het recht op onderwijs én de
plicht om onderwijs te volgen. In de wet staat dat ouders/verzorgers
verantwoordelijk zijn voor de schoolinschrijving en schoolgang van
kinderen tot 18 jaar. Vanaf 12 jaar is het kind zelf ook verantwoordelijk voor
de schoolgang. Daarnaast zijn scholen verplicht verzuim te melden. De
leerplichtambtenaar onderzoekt de reden van het verzuim en stelt vast of
het een overtreding is van de Leerplichtwet.

LEERPLICHT EN KWALIFICATIEPLICHT
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 geldt voor kinderen tussen de 16 en
18 jaar. De kwalificatieplicht eindigt als ze 18 jaar
zijn geworden of als ze een startkwalificatie
hebben behaald. Een startkwalificatie is een
mbo-2, havo- of vwo-diploma.
In de Leerplichtwet staat ook op welke gronden
ouders/verzorgers een beroep kunnen doen op
vrijstelling van de inschrijfplicht en wanneer ze
extra verlof voor hun schoolgaande kind kunnen
aanvragen.

ALMEERSE AANPAK VERZUIM
In Almere pakken we schoolverzuim vanuit een
gezamenlijke verantwoordelijkheid aan. De
leerplichtambtenaren werken nauw samen met
de scholen en diverse ketenpartners. Daarnaast
participeren de leerplichtambtenaren in verschillende overleggen, zoals de zorgadviesteams
op scholen en de rondetafelgesprekken.
We werken onder andere met het Almeerse
opschalingsmodel. Bij ongeoorloofd schoolverzuim onderzoekt Leerplicht de achtergronden.
De leerplichtambtenaar probeert een zo volledig
mogelijk beeld te krijgen van de situatie. Hij/zij
gaat in gesprek met de leerling, diens ouders en
andere betrokkenen. De leerplichtambtenaar
adviseert, bemiddelt en handhaaft waar nodig.
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“In Almere pakken we
schoolverzuim vanuit een
gezamenlijke verantwoordelijkheid aan.”

Algemene
cijfers
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Op 1 oktober 2019 telde de gemeente Almere 35.044* kinderen van
5 t/m 17 jaar. Het aantal leerplichtigen en kwalificatieplichtigen
bedroeg 34.552. De meeste leerlingen volgen primair onderwijs
(52%) en voortgezet onderwijs (38%). Ze komen vooral uit Almere
Stad (51%) en Almere Buiten (29%).

Tabel 2.1: A antal en percentage leerplichtige en
kwalificatieplichtige leerlingen naar leeftijd

Aantal

Percentage

5 t/m 11 jaar

18.523

54%

12 t/m 15 jaar

10.763

31%

16 t/m 17 jaar

5.266

15%

34.552

100%

Totaal

“De meeste leerlingen
volgen primair onderwijs
en voortgezet onderwijs”

Figuur 2.2: Aandeel leerlingen naar schoolsoort en stadsdeel
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* Aantal is inclusief de vrijgestelde leerlingen van de leer-en/of kwalificatieplicht.
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Een van de belangrijkste taken van Leerplicht is het terugdringen of
beëindigen van schoolverzuim. Schoolverzuim kan namelijk een voorbode
zijn van voortijdige schooluitval. Dit kan diverse onwenselijke gevolgen
hebben voor het kind, maar ook tot nadelige maatschappelijke effecten
leiden (criminaliteit, werkloosheid, etc.). Onze aanpak is er dan ook
opgericht om het verzuim in een zo vroeg mogelijk stadium te stoppen.
Er zijn verschillende vormen van verzuim:

Schoolverzuim

•

Absoluut
verzuim

•

Relatiefverzuim

ABSOLUUT VERZUIM
Het kind is wel ingeschreven in de basisregistratie personen van de gemeente, maar staat niet
ingeschreven op een school. De leerlingenadministratie controleert dit wekelijks. De ouders/
verzorgers 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. Bij
verwijtbaarheid kan hij overgaan tot handhaven.

Luxe verzuim: het kind verzuimt omdat er
recreatieve activiteiten zijn onder schooltijd.
Dit gebeurt vaak rond vakantieperiodes. De
leerplichtambtenaar maakt in dit soort
gevallen proces verbaal op, volgens het beleid
van het Openbaar Ministerie.
Overig verzuim (niet wettelijk te melden
verzuim): al het verzuim dat niet onder de
norm van het wettelijk te melden verzuim
valt. Dus ook verzuim van minder dan 16 uur
binnen vier weken.

RELATIEF VERZUIM
Het kind staat ingeschreven op een school of
onderwijsinstelling en verzuimt regelmatig. Het
verzuim kan een aantal lesuren zijn, maar ook
hele schooldagen. Te laat komen valt ook onder
verzuim. Bij 16 uur of meer verzuim binnen vier
weken zijn scholen wettelijk verplicht het
verzuim te melden bij Leerplicht. Ook als het
verzuim nog niet voldoet aan deze norm kan het
worden gemeld bij Leerplicht.

Ziekteverzuim (geoorloofd verzuim): het
kind komt niet naar school en is door ouders
of verzorgers ziekgemeld bij school. Dit type
verzuim wordt in beginsel niet gemeld bij
Leerplicht, omdat het geoorloofd verzuim is.
Bij frequent of langdurig ziekteverzuim kan de
school de jeugdarts inschakelen voor advies.
Als er sprake is van een vermoedelijk
onterechte ziekmelding, dan maakt de school
hiervan wel melding bij de leerplichtambtenaar. Die vervolgens een onderzoek start.

Langdurig relatief verzuim (thuiszitters):
volgens de brancheorganisatie van Leerplicht,
Ingrado, zijn thuiszitters leerlingen die langer dan
vier weken niet ingeschreven staan op een school
of niet naar school gaan zonder geldige reden.

Relatief
verzuim

•

Langdurig
verzuim
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Luxe verzuim

•

Overig verzuim

•

Ziekteverzuim

MELDINGEN
In 2019/2020 zijn in totaal 2.429 meldingen
gedaan van wettelijk en niet-wettelijk verzuim.
Deze meldingen hebben betrekking op 1.556
personen. Het aantal meldingen is hoger dan
het aantal verzuimers, want kinderen kunnen
jaarlijks meerdere keren als verzuimer worden
aangemeld.

Tabel 3.1: A antal nieuwe meldingen van verzuim en aantal en percentage verzuimers
per schooljaar

Schooljaar

aantal
meldingen

aantal
verzuimers

% verzuimers
op populatie

aantal
verzuimers per
1.000 leerlingen

2018/2019

3.818

1.960

5,7%

57

2019/2020

2.429

1.556

4,5%

45

Het aantal nieuwe meldingen van verzuim is in
2019/2020 lager dan in het voorafgaande jaar.
Het aantal verzuimers in 2019/2020 is ook
lager. Dat heeft grotendeels te maken met
corona. Vanaf de eerste schoolsluiting hebben
scholen aanzienlijk minder verzuimmeldingen
gedaan, omdat het verzuim vaak corona-gerelateerd was. Scholen hebben dit verzuim dan
ook niet via het verzuimloket gemeld. Zij
hebben hierover wel rechtstreeks contact
gehad met de leerplichtambtenaar. Zie ook
hoofdstuk 6, interventies.

Figuur 3.2: Aantal meldingen per verzuimer, naar schooljaar
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In 2019/2020 verzuimde in 27% van de gevallen
een jongere twee of meer keer. Dit percentage
is wat lager dan in het voorafgaande jaar. Toen
hadden in gemiddeld 37% van de gevallen
kinderen twee keer of meer verzuimd.

Tabel 3.3: Meldingen van relatief en absoluut verzuim naar type en naar schooljaar

16 uur in 4 weken
luxe verzuim
absoluut verzuim
totaal wettelijk verzuim
licht verzuim (spreekuur)
totaal verzuim

2018/2019

2019/2020

3.145

1.661

83

66

102

158

3.330

1.885

488

544

3.818

2.429
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We kijken ook naar de aard van het verzuim:
van licht verzuim van enkele uren per maand
tot absoluut verzuim. Het aantal meldingen van
relatief verzuim waarbij er regelmatig gespijbeld wordt (minimaal 16 uur in 4 weken) is sterk
gedaald ten opzichte van de jaren daarvoor
(tabel 3.3). Dit heeft grotendeels te maken met
sluiting van scholen vanwege corona.
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Figuur 3.4: Percentages naar type verzuimers
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“Het aantal meldingen van
relatief verzuim waarbij er
regelmatig gespijbeld
wordt (minimaal 16 uur in
4 weken) is sterk gedaald
ten opzichte van de
jaren daarvoor”
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Het absoluut verzuim is in 2019/2020 toegenomen ten opzichte van 2018/2019.
Aandachtspunt: bij het absolute verzuim is bij de
analyse vanaf het jaarverslag 2018/2019 op een
andere manier gemeten. Vanaf dan is gekeken
naar het absolute verzuim van kinderen die bij de
start van het verzuim leer- of kwalificatieplichtig
waren en die in dat jaar in Almere woonden.
Voor de eerdere schooljaren zijn ook kinderen
die tijdens de betreffende schooljaren in Almere
woonden opgeteld bij absoluut verzuim. De

20%

25%

30%

aantallen absoluut verzuimers in 2018/2019 en
2019/2020 zijn daardoor hoger dan daarvoor. Het
is niet mogelijk om hierover inhoudelijke conclusies te trekken.
Figuur 3.4 toont dat er in de mate van verzuim
vooral twee groepen uitspringen. In het mbo ligt
het verzuim (met 27%) aanmerkelijk hoger dan
het gemiddelde in Almere (4,5%). Daarnaast, en
daar deels mee samenhangend, zien we een
redelijk hoge mate van verzuim bij de kwalificatieplichtigen van 16 en 17 jaar.
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Ten opzichte van 2018/2019 valt op dat het
verzuim in 2019/2020 onder mbo’ers is afgenomen en het verzuim onder leerlingen primair
onderwijs is toegenomen. In 2018/2029 verzuimde 38% van de mbo’ers en 0,8% van de
leerlingen primair onderwijs.
Zie hoofdstuk 6 voor de aard van de meldingen
en de bijbehorende interventies vanuit leerplicht.

Casus

15-jarige jongere zonder passende onderwijsplek in Almere

Betreft een 15-jarig meisje dat in Almere geboren is. Zij woont in Almere
samen met haar moeder en haar oudere en jongere broer. Vader woont in
het buitenland.

Contactverbod
Op school is ze onbetrouwbaar en is vaak betrokken bij incidenten. Ze heeft
een contactverbod opgelegd gekregen met een andere leerling. Dit is echter
niet andersom. De school moet daarom een maatwerkprogramma aanbieden; het rooster zo aanpassen met stage en schooldagen van beide leerlingen dat zij elkaar niet kunnen treffen. De leerling gaat maandag en vrijdag
naar school en de andere dagen naar stage. Belangrijk is de rust en veiligheid in school te behouden en ook kwaliteit van onderwijs bieden.

Op de basisschool in 2015 heeft de leerling een SNAP-training (Stop Nu
Ander Plan) afgerond. Ze start in het voortgezet speciaal onderwijs (vso)
vanaf 2018 met de Leerroute Kader Beroeps Leerweg (KBL, vmbo). Dit
schooladvies is van de basisschool overgenomen. Tot december 2018 was er
jeugdhulpverlening in het gezin.

Schorsingen
In november 2020 is er een zitting in de meervoudige kamer van de rechtbank. Bij deze casus zijn betrokken: reclassering, Leerplicht, politie,
jongerenwerker, GGD Flevoland- Persoons Gebonden Aanpak, jeugdhulp,
school, moeder en leerling.
De leerling heeft vanaf 2020 tot nu 7 schorsingen van school gehad. Die zijn
onder andere gebaseerd op: verbale agressie tegen docenten/leerlingen en
bedreigingen en het in het geding brengen van de veiligheid van leerkrachten en leerlingen door fysieke agressie.
De afspraken die gemaakt zijn over terugkeer naar school worden door de
leerling niet nagekomen. De school is in overleg met het schoolbestuur en
de schoolinspectie om een verwijderingsprocedure in gang te zetten.
Er is voor deze 15-jarige leerling geen passend traject, onderwijs of dagbestedingsplek in Almere.

In 2020 is ze aangemeld bij het Leerplichtspreekuur vanwege toenemend
verzuim. Leerplicht is vanaf het spreekuurgesprek betrokken bij de casus.
Vanaf januari 2020 is de reclassering ook betrokken en is de leerling in het
traject Toezicht en begeleiding geplaatst.
In februari 2020 is de leerling van school geschorst wegens schelden,
beledigen en fysieke confrontatie met politie op school. In augustus 2020 is
zij opnieuw van school geschorst wegens vechtpartijen. Op school is ze een
leider en zet andere leerlingen aan tot verstoring van de orde en stookt
leerlingen op tot fysieke agressie.
Persoonsgebonden Aanpak
Ze is betrokken bij meerdere straatroven. Leerplicht heeft de leerling
aangemeld bij de politie van het Zorg en Veiligheidshuis ter screening voor
de TOP X-aanpak.
De leerling voldeed niet aan de criteria; daarom is ze aangemeld bij de
Persoonsgebonden Aanpak (PGA). In oktober 2020 belandt ze in de gevangenis en wordt door justitie geschorst met de bijzondere voorwaarden:
schoolgang, enkelband met GPS, contactverbod en ITB harde kern (voor
meervoudige ernstige jeugddelicten).

Waar lopen we in deze casus tegenaan?
Wordt deze leerling een langdurige thuiszitter? Wat kan er ingezet worden
zodat haar ontwikkeling en schoolprestaties niet verder in gevaar komen?
Hoe kunnen we haar gedrag veranderen en zorgen dat zij niet verder in het
criminele circuit komt?
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Thuiszitters
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Brancheorganisatie Ingrado geeft als definitie van een thuiszitter: een
leerling die langer dan vier weken niet ingeschreven staat op een school of
niet naar school gaat zonder geldige reden.

Bij leerplicht staat het recht op onderwijs
centraal. Daarom heeft Leerplicht Almere niet
alleen de thuiszitters in beeld die ongeoorloofd
verzuimen, maar bemiddelt en monitort ze ook
bij thuiszitters die geoorloofd verzuimen. Want
ook bij die groep moeten we het recht op onderwijs borgen en er op toezien dat elke partij zich
ervoor inzet dat deze groep onderwijs krijgt
zodra dit weer kan.
Bij het bepalen van het aantal thuiszitters geldt
de lokale werkdefinitie.

175

AANTALLEN
Aan het eind van het schooljaar 2018-2019 waren
er 58 thuiszitters. Bij de start van schooljaar
2019/2020 waren dat er 47. Gedurende het
schooljaar zijn er 99 bijgekomen; in totaal dus
146 thuiszitters. Hiervan zijn gedurende dit
schooljaar 108 dossiers afgesloten: 11 thuiszitters zijn verhuisd, 10 zijn 18 jaar geworden en bij
87 thuiszitters droeg Leerplicht Almere bij aan
een oplossing voor het thuiszitten.
Leerplicht Almere sluit dit schooljaar af met 38
thuiszitters. Het aantal thuiszitters dat korter
dan 3 maanden thuiszat, is ten opzichte van vorig
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146

2019/2020

Figuur 4.1: Aantal thuiszitters per schooljaar

2018/2019

In Almere hanteren we een werkdefinitie voor
thuiszitters: leerplichtige of kwalificatieplichtige
leerlingen met een schoolinschrijving, die vier
aaneengesloten weken of langer niet naar school
gaan. Deze werkdefinitie staat in de sluitende
aanpak thuiszitters van gemeente en samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere. De
absoluut verzuimers worden in Almere niet
vanuit de thuiszittersaanpak, maar vanuit de
reguliere absoluut-verzuimaanpak opgespoord.
Want absoluut verzuim is vaak administratief.

schooljaar gestabiliseerd. Van de 108 afgesloten
dossiers zat 43% korter dan drie maanden thuis.
De complexe problematiek heeft grote invloed op
de duur van het thuiszitten bij leerlingen die
langer dan 3 maanden hebben thuisgezeten. Dit
zijn vaak situaties waarbij de rol van de
Almeerse leerplichtambtenaar beperkt blijft tot
het monitoren van het proces. Bij stagnatie kan
hij opschalen naar de Actietafel Thuiszitters
Almere of de brandpuntfunctionaris.

Figuur 4.2 Aandeel thuiszitters naar sekse

Figuur 4.4: geeft een weergave van het aandeel thuiszitters naar reden
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Tabel 4.3 Aantal thuiszitters per onderwijsvorm

2018-2019

2019-2020

(speciaal)basis onderwijs

43

23

(voortgezet)speciaal
onderwijs

44

32

voortgezet onderwijs

78

78

MBO

10

13

NB. In figuur 4.4 staat ook ‘geen motivatie’.
Handhaven is bij thuiszitters maar in weinig
gevallen aan de orde is geweest dit schooljaar. In
schooljaar 2018-2019 was dit nog 0%, omdat
deze reden niet eerder in deze context is
gemeten.
OORZAKEN THUISZITTEN
Uit de analyse blijkt ook dit jaar dat de problematiek van het thuiszitten vaak psychisch, medisch
en/of een combinatie van meerdere factoren is.
Bij dat laatste gaat het met name om problemen
in de thuissituatie gecombineerd met problemen
in een ander leefgebied. Daarvoor biedt handhaven of aanzeggen van een proces verbaal geen
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oplossing. Het is van groot belang dat deskundigen, uiteraard in gesprek met leerling en
ouders, hierbij vaststellen wat een leerling nodig
heeft. En dat er wordt samengewerkt met de
ketenpartners om dit voor de leerling te regelen.
In situaties waarin handhaven wel het juiste
instrument is om het verzuim te stoppen,
gebruikt de Almeerse leerplichtambtenaar die
ook.
ALMEERSE AANPAK THUISZITTERS
Samen met samenwerkingsverband Passend
Onderwijs Almere en de brandpuntfunctionaris
heeft Leerplicht Almere een stappenplan aanpak

thuiszitten. Geen enkele leerling ging in deze
periode naar school. Wel hebben de scholen de
thuiszitters die dat aankonden net zoals de
andere leerlingen onderwijs op afstand geboden.

Figuur 4.5: Aandeel thuiszitters naar oplossing
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In de periode dat er vanuit de overheid niet
gehandhaafd mocht worden, kwam het in het
bijzonder aan op de kwaliteiten van de leerplichtambtenaar als bemiddelaar om ook in deze
periode het leerrecht te borgen.

19%

Maatwerktraject

Stedelijke

8%

1%
0%
2019/2020

33%
10%

20%

30%

2018/2019

verzuim voor de basis- en voortgezet onderwijsscholen ontwikkeld. Dit plan is er op gericht om
thuiszitters te voorkomen, door het verzuim snel
in beeld te hebben en zo vroeg mogelijk de juiste
acties te ondernemen.
Als het verzuim ondanks het stappenplan niet is
opgelost, dan wordt het dossier door de leerplichtambtenaar opgeschaald naar de Actietafel
Thuiszitters Almere (ATA). ATA bestaat uit de
brandpuntfunctionaris, een afgevaardigde van
samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Almere en een afgevaardigde van Leerplicht
Almere. Bij de ATA-overleggen zijn ook altijd de
ouders en waar mogelijk de leerling aanwezig.
Zodat er niet over, maar met elkaar wordt

gesproken. Het doel van de ATA-overleggen is
het zo snel mogelijk vinden van een passende
oplossing binnen het onderwijs, de zorg of een
combinatie daarvan. Indien nodig gebruikt de
ATA doorzettingskracht om dat te realiseren.
Samen met de brandpuntfunctionaris en het
MBO College Almere heeft Leerplicht Almere
ook een stappenplan ontwikkeld voor de aanpak
van het verzuim 18- in het mbo.
CORONA EN THUISZITTERS
In overleg met samenwerkingsverband Passend
Onderwijs Almere is besloten dat de periode dat
de scholen vanwege de coronamaatregelen
gesloten waren niet meetelt in de duur van het
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In het nieuwe schooljaar wil Leerplicht Almere
de uitkomsten hiervan samen met samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere, de
brandpuntfunctionaris en de scholen evalueren.
Zo kunnen we de verschillen of overeenkomsten
met de huiswerkregeling die in Almere al
bestond nader onderzoeken. Binnen de Almeerse
aanpak spreken we met scholen af dat zij de
thuiszitters die dat aankunnen tijdens de thuiszittersperiode van huiswerk blijven voorzien.
Daarvoor spreken ze begeleidings- en controlemomenten af.
Uit de cijfers die nu bekend zijn, is het aantal
thuiszitters tijdens de sluiting van de scholen
niet noemenswaardig gestegen of gedaald.
DOELSTELLING SCHOOLJAAR 2020-2021
Ook in het schooljaar 2020-2021 zet Leerplicht
Almere zich ervoor in dat er voor elke leerling
binnen drie maanden een passende oplossing
komt. Wij zullen de aanpak daar waar nodig
blijven aanpassen aan de laatste ontwikkelingen.
En we zullen blijven samenwerken met ouders,
leerlingen en de samenwerkingspartners die
nodig zijn om samen te zorgen voor een passende oplossing.

Casus
Deze casus is uitgeschreven door een leerplichtambtenaar van team Leerplicht/RMC

School: mbo
Leerling: meisje
Thuisgezeten van 26-08-2019 t/m 25-06-2020

Het voornemen was dat student in oktober 2019 zou beginnen. Wij werden
echter geconfronteerd met diverse belemmeringen, waaronder reiskosten
en gezondheidsproblemen van student. De hulpverleningsmedewerker,
Leerplicht, de beschermingsbewindvoerder van moeder en de budgetcoach
van school hebben diverse interventies gepleegd om de reiskosten te
regelen voor student. Door de gezondheidsproblemen was student namelijk
niet in staat om fietsend naar het maatwerktraject te gaan. En door de
financiële problemen had moeder maandelijks onvoldoende inkomen om te
voorzien in een maandabonnement.

“Het leven van student kenmerkt zich door chronische gezondheids
problemen, financiële problemen, huisvestingsproblemen, diverse
hulpverleningscontacten en problematisch schoolverzuim.
Student is in februari 2019 gestart op de Entree-opleiding. Vanaf dat
moment was er sprake van veel verzuim waarbij student meer afwezig dan
aanwezig was op school. Op verzoek van Leerplicht werd student besproken
in het Zorg Advies Team van school. Ook is er in die periode door school een
zorgmelding gedaan. Naar aanleiding van de zorgmelding is op verzoek van
Veilig Thuis met tussenkomt van de medewerker Jeugdhulp van JGZ Almere
hulpverlening opgestart voor student. Doel was het realiseren van dagbesteding en persoonlijke begeleiding voor student.

Zodra de reiskosten waren geregeld, speelden de gezondheidsproblemen
van student dusdanig op dat zij op advies van de jeugdarts minimaal belastbaar was voor onderwijs. Dit betekende dat het maatwerktraject werd
uitgesteld. Daarna brak de coronacrisis uit. Inmiddels is student 18 jaar
geworden. Zij is nog niet gestart met het maatwerktraject omdat zij onlangs
een hartoperatie heeft ondergaan waar zij van aan het herstellen is. Op het
moment dat student het fysiek aankan, mag zij beginnen met het maatwerktraject. Omdat ze 18 jaar is geworden is zij geen thuiszitter meer. Ze
wordt nog wel vanuit het ZAT gemonitord om te voorkomen dat ze een
voortijdig schoolverlater wordt.

Omdat student tussen februari en juli 2019 nauwelijks onderwijs heeft
gevolgd wegens verschillende problemen, is vanuit de plaatsingscommissie
van Entree en het ZAT besloten dat het maatwerktraject een goed alternatief was om student weer in het regulier onderwijs te krijgen. Het doel was
dat student na de zomer van 2019 zou starten bij dit traject.

Deze casus illustreert de complexe achterliggende problematiek. Dit is
waarom een leerling ondanks de bemoeienis en samenwerking van vele
professionals toch een heel schooljaar heeft thuisgezeten.”
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Vrijstellingen
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Ouders kunnen een beroep doen op vrijstelling van leerplicht. Hun kind
hoeft dan niet naar school. Vrijstelling van de plicht tot inschrijving van
een kind kan:
• bij lichamelijke of psychische ongeschiktheid
van de leerling (artikel 5 onder a),
• als de ouders overwegende bedenkingen
hebben tegen de richting van het onderwijs
(artikel 5 onder b),
• als de leerplichtige onderwijs volgt in het
buitenland (artikel 5 onder c),
• vanwege bijzondere omstandigheden, waarbij
de jongere op andere wijze onderwijs volgt
(artikel 3a, artikel 3b en artikel 15)

Tabel 5.1: Afgegeven vrijstellingen in het schooljaar

Aard van de vrijstelling

2018/2019

2019/2020

1

0

Art. 5 onder a - Lichamelijke of psychische ongeschiktheid

14

36

Art. 5 onder b - Bedenkingen tegen richting van school

24

34

Art. 5 onder c - Bezoeken van school in buitenland

Art. 3 onder a – Vervangende leerplicht
Art. 3 onder b - Vervangende leerplicht laatste schooljaar

0

67

58

Art. 11 onder g – Andere gewichtige omstandigheden

7

2

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

3

8

16

3

132

141

Eigen beleid (gedogen in overleg met netwerk)
Totaal
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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.”

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

Figuur 5.2: Aantal afgegeven vrijstellingen naar type

100%
80%

Het aantal afgegeven vrijstellingen is hoger dan
in 2018/2019. Opmerkelijk is dat het aantal
vrijstellingen, afgegeven op grond van artikel 5
onder a, behoorlijk is gestegen. Deze vrijstelling
wordt afgegeven nadat door een onafhankelijk
arts wordt verklaard dat de leerplichtige niet
belastbaar is voor onderwijs. Ook het aantal
vrijstellingen vanwege bedenkingen tegen de
richting van de school is gestegen. De aantallen
vrijstellingen wegens het bezoeken van een
school in het buitenland en eigen beleid
(gedogen in overleg met het netwerk) zijn
gedaald.

60%
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Art. 11 onder g – Andere gewichtige omstandig- 7
heden
Art. 5 onder c - Bezoeken van school in
67
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school
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14
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2018/2019
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0
schooljaar
Eigen
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overleg met netwerk)
Art. 3 onder
a – (gedogen
Vervangendein
leerplicht
1

2019/2020
3
8
2
58
34
36

2019/2020
0
0

Art. 15 - Volgen van ander onderwijs (vrijstelling kwalificatieplicht)
Art. 11 onder g - Andere gewichtige omstandigheden
Art. 5 onder c - Bezoeken van school in buitenland
Art. 5 onder b - Bedenkingen tegen richting van school
Art. 5 onder a - Lichamelijke of psychische ongeschiktheid

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 kinderen met een geldige
vrijstelling in 2019/2020. In totaal hebben 212
jongeren een geldige vrijstelling in 2019/2020. In
2018/2019 waren dit 191 jongeren.

Tabel 5.3: Het totaal aantal geldige vrijstellingen in 2019/2020

Aard van de vrijstelling
Art. 3 onder a - Vervangende leerplicht

2

Art. 3 onder b - Vervangende leerplicht laatste schooljaar

0

Art. 5 onder a - Lichamelijke of psychische ongeschiktheid

96

Art. 5 onder b - Bedenkingen tegen richting van school

34

Art. 5 onder c - Bezoeken van school in buitenland

60

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

10

Art. 11 onder g - Andere gewichtige omstandigheden
Eigen beleid (gedogen in overleg met netwerk)
Aantal (=100%)
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7
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Interventies
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Casus
Dit is geschreven door een leerplichtambtenaar van team Leerplicht/RMC.
“Vader heeft mij ruim een jaar geleden gebeld
en aangegeven dat zijn zoon werd bedreigd,
waardoor zijn zoon niet meer naar school
durfde. Tevens had leerling woede-uitbarstingen en liep hij weg van school als hij boos
was. Leerling was door de VO-school
geplaatst in de Maatwerkklas. Daar heb ik
rondetafelgesprekken georganiseerd. Ook
heb ik gesprekken gevoerd met Veilig Thuis.
Mijn interventies en de samenwerking met
school en Veilig thuis hebben het volgende
resultaat opgeleverd:
Leerling is aangenomen op een mbo waar
speciale Entree-klassen zijn. Een soort
schakel tussen vmbo en mbo, in een Entreevorm gegoten. Daar waren zij bereid leerling
te begeleiden, ondanks dat hij 15 jaar is.
Onlangs heb ik een mail van vader ontvangen
waarin vader aangeeft dat het hartstikke goed
gaat met zijn zoon en hij het naar zijn zin
heeft. Naar aanleiding van deze mail heb ik
vader gebeld en hij en moeder zijn heel trots
op hun zoon.”

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 maatschappelijke zorg en
niet op controle en sanctie. Eerst het vrijwillige
kader, maar niet vrijblijvend. Preventie is het
uitgangspunt.

plichtwet doelbewust wordt overtreden en
maatschappelijke zorg geen oplossing heeft
kunnen bieden.
De leerplichtambtenaar komt in actie na een
melding van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. Uit de tabel blijkt dat het aantal interventies na zo’n melding lager is dan in het
schooljaar 2018/2019. Dit heeft te maken met het
feit dat de scholen van de eerste schoolsluiting
minder meldingen hebben gedaan, zoals eerder
in hoofdstuk 3 is aangegeven.

De leerplichtambtenaar is bevoegd tot het
opmaken van een proces verbaal als de Leer-

Tabel 6.1: Interventies Leerplicht Almere na verzuimmeldingen

Interventie
Ter kennisneming/geen interventie mogelijk
Terug naar school/waarschuwing

2018/2019

2019/2020

1.620

845

974

444

Proces verbaal

89

58

Advies gegeven

73

76

Verzuim achteraf geoorloofd

27

97

Vrijstelling afgegeven

14

19

Doorverwijzing hulpverlening

39

34

982

856

3.818

2.429

Anders
Totaal
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Uit de cijfers blijkt dat niet elke verzuimmelding wordt opgevolgd door een interventie. Op
35% van alle verzuimmeldingen wordt geen
actie ondernomen door Leerplicht. Dit zijn
grotendeels de herhaalde verzuimmeldingen.
Die sluiten aan op de periode waarover school
eerder een verzuimmelding heeft gedaan en
die al in behandeling is bij de leerplichtambtenaar. De herhaalde melding wordt gekoppeld aan de bestaande verzuimmelding en
wordt zonder verdere actie afgesloten.

SPECIFIEKE AANPAK LEERPLICHT ALMERE
De aanpak van Leerplicht Almere is er op gericht
om het verzuim zo vroeg mogelijk in beeld te
krijgen. Zodat we zo snel mogelijk, samen met
de ketenpartners, de juiste interventies in
kunnen zetten om het verzuim te stoppen en de
leerling weer terug te leiden naar een geregeld
schoolbezoek. Dit doen we door naast de
genoemde interventies de volgende aanvullende
instrumenten in te zetten:
■

Bij 28% van de verzuimmeldingen leidt het
gesprek met de leerplichtambtenaar terug
naar onderwijs. Bij de overige verzuimmeldingen draagt Leerplicht op een andere
manier bij aan de oplossing. Denk aan het
aanzeggen van een proces verbaal, deelname
aan rondetafelgesprekken, etc..
Het aantal (achteraf) geoorloofde verzuimmeldingen is dit jaar enorm gestegen. Uit
gesprekken met scholen, ouders en leerlingen blijkt vaker dat het verzuim te snel en
zonder gedegen onderzoek bij de leerplichtambtenaar is gemeld. Ook dit hopen we
in de toekomst te ondervangen door scholen
het verzuim op te laten pakken zoals in de
stappenplannen aanpak verzuim 18- wordt
aangegeven.

■

Digitaal overleggen. Vanaf de periode dat we
volgens de coronamaatregelen thuis moeten
werken, voeren we de verzuimgesprekken en
alle overleggen met ketenpartners telefonisch
of via videobellen.
Coronawerkafspraken met scholen. Als
leerlingen niet deelnemen aan het afstandsonderwijs en school niet in contact kan komen
met leerling en/of ouders, meldt school dit bij
Leerplicht. De leerplichtambtenaar beoordeelt
bij elke melding op basis van de bij Leerplicht
bekende individuele omstandigheden van de
leerling welke actie ingezet wordt. Om in
contact te komen met leerling en ouders, om
leerling weer in beeld te krijgen en deel te
laten nemen aan afstandsonderwijs. Leerplicht benadert leerling en ouders niet alleen
schriftelijk, maar legt ook deurbezoeken af
(met inachtneming van de coronamaatregelen).
Hierbij kan Leerplicht samenwerken met
ketenpartners zoals de wijkagent of een
professional uit de hulpverlening.
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■

■

■

Coronawerkafspraken met de jeugdarts.
Leerplicht handhaaft niet als het verzuim
corona-gerelateerd is. Leerplicht Almere en
de jeugdartsen in Almere hebben met de
scholen afgesproken dat ouders die coronaangsten hebben via de leerplichtambtenaar in
contact worden gebracht met de jeugdarts. Die
doet geen uitspraak of een leerling wel of niet
terecht wordt thuisgehouden, maar gaat een
gesprek met de ouders aan om eventuele
misvattingen of angsten bij hen weg te nemen.
Zo durven ouders hun kind(eren) wellicht wel
weer naar school te laten gaan.
Stappenplan aanpak verzuim. Voor basis- en
voortgezet onderwijsscholen heeft Leerplicht
Almere in samenwerking met samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere en de
brandpuntfunctionaris een stappenplan
aanpak verzuim ontwikkeld. Dit plan is erop
gericht om het verzuim snel in beeld te
hebben, zodat in een zo vroeg mogelijk
stadium de juiste acties ondernomen kunnen
worden en de schoolgang weer hervat kan
worden. Voor het mbo heeft Leerplicht Almere
in samenwerking met het MBO College Almere
en de brandpuntfunctionaris een stappenplan
mbo 18- ontwikkeld.
Algemene informatieverstrekking. Schoolverzuim komt soms door het niet bekend zijn
met de wet. De leerplichtambtenaar geeft
informatie aan ouders en scholen over de
Leerplichtwet.

■

■

■

■

■

Zorgadviesteams. Een overlegvorm op
scholen waarin professionals uit verschillende
organisaties zorgleerlingen vaak samen met
de jongere en ouders/verzorgers bespreken.
Ze maken een plan van aanpak voor hulp en
begeleiding van de leerling. Leerplicht Almere
participeert in de Zorgadviesteams van het vo
en mbo.
Huisbezoeken. Om contact te leggen, maar
soms ook voor aanvullend onderzoek, worden
er huisbezoeken afgelegd bij leerplichtige en
kwalificatieplichtige jongeren. Hiervoor heeft
Leerplicht Almere een medewerker buitendienst aangesteld.

van zorg in een van de leefgebieden, dan kan
de school deze leerling bij de leerplichtambtenaar melden voor een preventief gesprek. In
dit gesprek geeft de leerplichtambtenaar
voorlichting over de Leerplichtwet en vertelt
hij wat de gevolgen zijn als leerling doorgaat
met verzuimen. Vóór de coronapandemie
werden deze gesprekken op school gevoerd.
Nu zijn ze digitaal.
■

Halt. Leerlingen die hebben verzuimd en
daarmee de Leerplichtwet hebben overtreden,
worden in sommige gevallen verwezen naar
Halt. Die kan strafbaar gedrag onder jongeren
aanpakken zonder dat de jongere een strafblad
krijgt.
Veiligheidshuis. Leerplicht Almere participeert
structureel in de integrale aanpak vanuit het
Veiligheidshuis, gericht op de meest overlast
gevende jongeren in Almere. Een leerplichtambtenaar is structureel aanwezig op het
Veiligheidshuis. Integrale aanpak en systeemgericht werken is hierbij het uitganspunt.
Preventieve spreekuurgesprekken. Als er
minder verzuim is dan de wettelijke norm (16
uur binnen vier weken) én er geen sprake is

■

ZAT 2.0. In schooljaar 2017-2018 is er op drie
vo-scholen gestart met een pilot ZAT 2.0. Dit is
voortgezet in 2018-2019 en er zijn plannen
ontwikkeld voor uitbreiding naar meer
vo-scholen. De kernteamleden van school,
Leerplicht, samenwerkingsverband Passend
Onderwijs Almere, jeugdmaatschappelijk werk
en jeugdverpleegkundige 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
over cases. Een keer per zes weken sluiten
jeugdarts, medewerker jeugdhulp en politie
voor overleg aan.
Procescoördinatie. Als de ingezette ondersteuning of hulp geen resultaat oplevert, kan
voor kinderen die in Almere wonen worden
opgeschaald naar procescoördinatie.
De procescoördinator organiseert een of
meerdere rondetafelgesprekken waar de
ouders en jongeren bij uitgenodigd worden.
Doel van het rondetafelgesprek is een plan van
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aanpak dat door alle betrokkenen wordt
geaccepteerd. Ook Leerplicht Almere neemt
deel. Is er geen resultaat, dan kan onder
andere de leerplichtambtenaar opschalen naar
de brandpuntfunctionaris.
■

■

Tweewekelijks thuiszittersoverleg. De
aanpak van thuiszitters is geborgd in het
thuiszittersoverleg van team Leerplicht/RMC
Almere. Tijdens dit interne overleg bespreken
ze de ontwikkelingen rond thuiszitters en de
aanpak.
Actietafel Thuiszitters Almere (ATA). Als het
verzuim ondanks het stappenplan niet is
opgelost, dan schaalt de leerplichtambtenaar
het dossier op naar de ATA. Die bestaat uit de
brandpuntfunctionaris, een afgevaardigde van
samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Almere en een afgevaardigde van Leerplicht
Almere. Bij de ATA-overleggen zijn altijd
ouders en waar mogelijk de leerling en alle
betrokken partijen aanwezig. Zodat er niet
over, maar met elkaar wordt gesproken. Het
doel van de ATA-overleggen is het zo snel
mogelijk vinden van een passende oplossing
voor de problematiek. Binnen het onderwijs,
de zorg, of een combinatie daarvan. Indien
nodig zal de ATA doorzettingskracht gebruiken
om dat te realiseren.

Bemiddelingen

07
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Bemiddelingen hebben betrekking op allerlei algemene vragen om advies en informatie, die
scholen, jongeren, ouders, instellingen en ketenpartners aan Leerplicht Almere stellen. De
afgelopen jaren steeg het aantal bemiddelingsverzoeken elk jaar. In 2019/2020 is deze stijging
door corona ten einde gekomen. Scholen, ouders en ketenpartners namen bijna alleen nog
maar contact op met Leerplicht over corona-gerelateerde zaken. Dat waren wel veel
contactmomenten, al werd er een groot deel van het schooljaar geen onderwijs op scholen
gegeven. Hierdoor waren er minder incidenten op school die bijvoorbeeld leidden tot
schorsing of verwijdering of andere zaken die wel spelen als de scholen open zijn.
De meeste bemiddelingsverzoeken kwamen van
scholen, gevolgd door verzoeken van de ouders
en jongeren zelf en overige instanties.

Tabel 7.1: Bemiddelingsverzoeken per schooljaar

Tabel 7.2: Bemiddelingsverzoeken per melder

2018/2019

2019/2020

Scholen

52%

57%

ouders/ jongeren zelf

26%

22%

Leerplicht

11%

10%

overige instanties

11%

11%

1.425

1.307

Totaal

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

scholen
ouders/ jongeren zelf
leerplicht
overige instanties
totaal

2018/19
52%
26%
11%
11%
1425

2019/20
57%
22%
10%
11%
1307

20%
10%
0%
scholen
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2018/19
ouders/ jongeren zelf

2019/20
leerplicht

overige instanties

Bijlage
GEHANTEERDE DEFINITIES
Hoofdstuk 2 – Algemene cijfers
• Het aantal leer- en kwalificatieplichtig kinderen is bepaald op 1 oktober
2019. 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
Bij het in kaart brengen van het verzuim gebruiken we verschillende berekeningswijzen voor absoluut en relatief verzuim.
Voor relatief verzuim geldt het volgende:
• 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 2019/2020
begint (nieuwe meldingen) en verzuim dat in vorige schooljaren begon en
nog niet is afgesloten aan het begin van het schooljaar 2019/2020.
• Alle verzuim is verzuim waarbij het kind op de begindatum van het
verzuim in Almere ingeschreven stond. Verzuim van kinderen die in het
hele schooljaar niet ingeschreven stonden in Almere is niet meegenomen.
Dit gaat alleen over het verzuim dat in vorige schooljaren begon.
• Naast het wettelijk verzuim, waarbij de school verplicht is het te melden,
wordt ook gerapporteerd over overig verzuim (niet wettelijk te melden
verzuim).
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Voor absoluut verzuim geldt het volgende:
• We rapporteren over absoluut verzuim van kinderen die in het schooljaar
2019/2020 ingeschreven staan bij de gemeente en die bij start van het
verzuim leer- of kwalificatieplichtig zijn.
• Dit is anders dan volgens artikel 25 van de Leerplichtwet aan het ministerie moet worden aangeleverd. Deze definitie telt kinderen die bij de start
van het absolute verzuim in Almere woonden, ook al is dat kind inmiddels
verhuisd.
• We maken onderscheid tussen verzuim dat in het schooljaar 2019/2020
begint (nieuwe meldingen) en verzuim dat in vorige schooljaren begon en
nog niet is afgesloten aan het begin van het schooljaar 2019/2020.
• Voor absoluut verzuim is één melding per leerling opgenomen.
Hoofdstuk 4 – Thuiszitters
• Onder thuiszitters worden alle leerlingen geteld die een schoolinschrijving hebben en minimaal vier weken aaneengesloten thuis hebben
gezeten.
• Leerlingen kunnen meerdere keren in een jaar vier aaneengesloten
weken thuis hebben gezeten. Deze leerlingen worden dan alle keren dat
zij thuiszitter zijn in een jaar meegeteld.
• De cijfers over thuiszitters betreffen uitsluitend verzuim waarbij de
leerlingen op de begindatum van het verzuim in Almere ingeschreven
stonden.
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• Leerlingen die thuiszitten kunnen ‘actief ziek’ zijn. Dit wil zeggen dat zij
wegens ziekte niet in staat zijn om onderwijs te volgen. Deze leerlingen
worden ook meegeteld als thuiszitter bij de analyse van de thuiszitters.
• Als begindatum van een thuiszitter telt het moment dat de leerling vier
weken thuiszit.
• De analyse van de thuiszitters is door team Leerplicht/RMC gedaan.
Hoofstuk 5 – Vrijstellingen
• We onderscheiden vrijstellingen die in het schooljaar 2019/2020 afgegeven
worden en vrijstellingen die in vorige schooljaren zijn afgegeven en nog
steeds geldig zijn in 2019/2020.
• We rapporteren over vrijstellingen waarbij de kinderen een inschrijving in
het BRP hebben gehad in Almere tijdens het betreffende schooljaar. Ook
kinderen 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 kinderen meetellen voor de gemeente die de
vrijstelling heeft afgegeven, ook al is dat kind 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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Nawoord
Ondanks dat er vanwege de coronamaatregelen minder meldingen van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim zijn gedaan door scholen, heeft de leerplichtambtenaar zich ook dit jaar veelal ingezet als bemiddelaar om verzuim te
voorkomen en/of te stoppen. In de periode dat er vanuit de overheid niet
gehandhaafd mocht worden, kwam het in het bijzonder aan op de kwaliteiten
van de leerplichtambtenaar als bemiddelaar om ook in deze periode het leerrecht te borgen. Opnieuw is gebleken dat goede samenwerking met ketenpartners hierbij van groot belang is.
Weinig zullen er anders overdenken als wij stellen dat we een buitenissig jaar
achter de rug hebben. Een jaar waarin we hebben verloren en geleerd, een jaar
die we niet snel zullen vergeten.
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