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1. Inleiding 
 
Het team Leerplicht van de gemeente Almere is zich aan het heroriënteren op de manier 
waarop de samenwerking met het onderwijs in de gemeente is vormgegeven. Onderdeel van 
deze heroriëntatie zijn een aantal onderzoeken naar wat het onderwijs van leerplicht verwacht, 
hoe de verzuimaanpak in het onderwijs is  georganiseerd en wat de stand van zaken is m.b.t. 
het verzuim van de Almeerse leerlingen. 
 
In dit rapport treft u de bevindingen van de inventarisatie in het Primair Onderwijs. De 
opbouw van deze rapportage is als volgt: u treft in paragraaf 2 een toelichting op de 
onderzoeksopdracht en de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd. In de paragraven 3 en 4 
treft u achtereenvolgens de resultaten met betrekking tot de (in)formele organisatie van de 
verzuimaanpak in het primair onderwijs en de bevindingen met betrekking tot het 
daadwerkelijke verzuim. In paragraaf 5 treft u de waardering van de relatie met het onderwijs 
en in paragraaf 6 de verwachtingen van het onderwijs richting de toekomst. 
Vervolgens in paragraaf 7 vindt u nog een aantal interessante bevindingen die niet goed in de 
andere hoofdstukken konden worden ondergebracht: ‘de bijvangst’.  
Deze rapportage eindigt met conclusies en aanbevelingen. 
 
 

2. Doel en uitvoering inventarisatie 
 
In deze paragraaf wordt ingegaan op het doel van de inventarisatie en de wijze waarop de 
inventarisatie is uitgevoerd. 
 
Doel van de inventarisatie is inzicht verwerven in de volgende aspecten: 

- met welke methodieken wordt het verzuim daadwerkelijk aangepakt;  
- welke wensen zijn er ten aanzien van de samenwerking met leerplicht in de aanpak van 

het verzuim;  
- het daadwerkelijke schoolverzuim onder leerlingen van het primair onderwijs;  

 
Gewenste resultaten 

- inzicht in verzuimaanpak in het PO; 
- inzicht in de wensen PO ten opzichte van samenwerking met leerplicht;  
- de leerlingen met frequent verzuim (geoorloofd en ongeoorloofd) in beeld brengen bij 

leerplicht 
 
Onderzoekspopulatie 

- schoolleiders/directeuren en zorgcoördinatoren primair onderwijs 
 
Vervolg 

- De inventarisatie dient als basis voor verdere adviseren over eventuele 
beleidswijzigingen en of aanscherping van de samenwerking tussen leerplicht en 
primair onderwijs. 

 
Werkwijze 

Alle basisscholen zijn door de eigen leerplichtambtenaar benaderd met een gestructureerde 
vragenlijst, waarbij veel ruimte was voor open vragen. De ingevulde vragenlijsten zijn door de 
leerplichtambtenaren zelf digitaal ingevoerd. Deze werkwijze had als voordeel dat er meteen 
een functioneel contact tussen school en leerplichtambtenaar was en dat concrete vragen 
rondom leerlingen direct konden worden opgepakt. Nadeel was dat vooral met betrekking tot 
het evaluatieve deel over de samenwerking tussen school en leerplicht zowel een aantal scholen 
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als een aantal leerplichtambtenaren zich ongemakkelijk voelde om deze vragen in een 
dergelijke vorm aan de orde te stellen  
 
Van de 82 Almeerse basisscholen zijn er 79 in het kader van deze enquête bezocht. Voor deze 
rapportage is gebruik gemaakt van 75 vragenlijsten. Een directeur was bij twee basisscholen 
directeur. Hij heeft daarom één interview afgegeven en één vragenlijst ingevuld. Door een 
storing in het systeem zijn drie vragenlijsten helaas op onverklaarbare wijze niet meegenomen 
in de uiteindelijke resultaten. Deze vragenlijsten zijn niet meer te achterhalen. 
 
 

3. Verzuimbeleid en –registratie 
 
Aan alle bezochte scholen is gevraagd of zij een verzuimbeleid hebben en zo ja, of dit beleid is 
vastgelegd. Vervolgens is gevraagd in hoeverre dit eigen schoolbeleid is of dat de 
verzuimaanpak is gebaseerd op centraal beleid van het overkoepelend schoolbestuur? 
 
Van de 75 scholen die meegedaan hebben aan het onderzoek hebben er 68 een verzuimbeleid 
(91%).  
Hiervan hebben 53 scholen het beleid ook vastgelegd (=73% t.o.v. alle scholen), bij 13is dat 
niet het geval.1 Bij de overige scholen is er bijvoorbeeld sprake van mondelinge afspraken, is 
het beleid opgenomen in de schoolgids of is het beleid in ontwikkeling.  
Bij de helft van de scholen is het verzuimbeleid van de school zelf, bij een derde is het van een 
overkoepelend bestuur. De overige scholen geven o.a. aan dat er sprake is van een combinatie 
van deze twee of dat de school onderdeel is van een stichting waarvoor het beleid is vastgelegd.   
 
Op alle scholen wordt het verzuim geregistreerd, 60% doet dat digitaal, 7% handmatig en 33% 
beide.  De meeste scholen registreren op “dagdeelniveau”. 
 
Figuur 1: Tijdsduurniveau van registratie 

Op welk tijdsduurniveau vindt verzuimregistratie plaats?

9%

68%

8%

15%

Per verzuimd uur Per verzuimd dagdeel Per verzuimde dag of langer Anders, namelijk ...

 
 
De wijze van verwerking van de registratie is verschillend, bij 43% gebeurt dat door een 
leerkracht, bij 19% door het secretariaat en 39% doet dat op “een andere wijze”.  
Bij deze laatste categorie wordt vaak genoemd dat het een samenwerking betreft tussen 
leerkracht en secretariaat. Ook (samenwerking met) de conciërge komt een aantal keren voor. 
Bij 2 scholen is het schoolhoofd verantwoordelijk voor de registratie.   
 

                                                 
1 Het betreft 6 ASGJscholen, 4 PCOA scholen, 2 SKOFV scholen en 1 school van de SVSA. 
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Figuur 2: Verwerking registratie 

Wie verw erkt de registratie?
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De frequentie waarop digitale verwerking wordt uitgevoerd verschilt per school. Sommigen 
doen het dagelijks, anderen wekelijks of 1x per maand.  
 
Het beoordelen en afhandelen van verzuim is in het onderzoek onderverdeeld aan de hand van 
de verschillende vormen van verzuim. 
 
Ziekmeldingen 

Scholen faciliteren de mogelijkheid voor ziekmelden op verschillende manieren. Door middel 
van een centraal telefoonnummer, via de mail, of rechtstreeks bij de eigen leerkracht (vaak als 
er een ander kind word weggebracht).  Wanneer kinderen langer dan een week of regelmatig 
ziek zijn, wordt er door de meeste directeuren van uitgegaan dat de eigen leerkracht van het 
kind contact opneemt met de ouders.  
Op een kleine 10 scholen wordt de IBJer geconsulteerd als kinderen regelmatig ziek zijn. 
Incidenteel wordt de GGD Jeugdarts of het schoolmaatschappelijk werk geconsulteerd of 
ingeschakeld als kinderen regelmatig ziek zijn. 
Een enkele school geeft aan het regelmatig ziekteverzuim met ouders te bespreken in de 10J
minutengesprekken. 
 
Als de melding vragen oproept 

Het komt voor dat scholen twijfelen of de ziekmelding van een leerling wel klopt. Met name in 
die gevallen dat ouders eerder een verlofaanvraag hebben gedaan voor die dag, die door school 
is afgewezen. Scholen reageren hier verschillend op. Er is een klein aantal respondenten dat 
ruiterlijk toegeeft niks met deze twijfel te doen: ‘Het is de verantwoordelijkheid van de ouders 
of het kind onderwijs volgt’. Op de meeste scholen echter wordt van de leerkrachten verwacht 
dat zij het gesprek aan gaan met ouders in deze gevallen. Maar, zo wordt ook aangegeven, dat 
is wel heel lastig. Leerkrachten vinden het soms moeilijk om dit gesprek aan te gaan. Er (b)lijkt 
dan vaak handelingsverlegenheid te zijn.  
Een klein aantal scholen zit ook bovenop de twijfelgevallen. Het betreft meest scholen met een 
historie met veel ongeoorloofd verzuim en uitgebreid ziekteverzuim. Deze scholen gaan bij 
twijfel niet alleen het gesprek aan met ouders, maar zoeken ook snel contact met leerplicht 
en/of de jeugdarts. En leggen dit ook uit aan de ouders: ‘Als wij ziek zijn worden we 
opgeroepen door de bedrijfsarts. Als uw kind veel ziek is wordt het opgeroepen door de 
jeugdarts’.  
 
Als de problemen groter zijn 

Verzuim ten gevolge van ernstige problemen in het gezin wordt na constateren op 
verschillende manieren opgepakt. Door de leerkracht zelf; in samenspraak met IBJer en 
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(adjunct)directeur; binnen het ZAT besproken; inschakelen schoolmaatschappelijk werk; of 
inschakelen leerplicht. 
 
Contact met ouders en leerplicht 

In het algemeen kan worden gesteld dat het contact met ouders goed is als er op een positieve 
toon, strikt en duidelijk door school wordt gecommuniceerd over verzuim en verlof. Veel 
ouders voelen zich ‘prettig betrapt’ als er ongeoorloofd verzuim wordt geconstateerd door 
school. Maar ‘met sommige ouders is alle contact moeilijk, dus ook over verzuim’. 
Beoordeling van verlofaanvragen levert in de meeste gevallen geen problemen op. Tenminste, 
wanneer nee ook nee blijft. Sommige scholen geven aan het lastig te vinden om 
verlofaanvragen af te wijzen vanwege de reactie van ouders. Frustratie bij ouders én school is 
er wanneer het verlof voor een broertje of zusje wel is toegekend door een andere school. 
‘Waarom mag hij wel, en zij niet? Het gaat om dezelfde bruiloft!”2 
 
Respondenten geven aan de regels van het toekennen van verlof te kennen en te hanteren. 
Indien er twijfels zijn over het oordeel wordt voor toetsing gebruik gemaakt van de 
leerplichtmap, informatie van het ministerie of een korte consultatie met de vaste 
leerplichtambtenaar. 
 
Ook rondom ziekteverzuim is er meestal goed contact met ouders. Wel zouden sommige 
ouders zich nog wel wat meer bewust mogen zijn van hun eigen informatieplicht richting 
school. Zodat school er niet zelf achteraan hoeft te bellen.  
 
Een groter deel van de scholen worstelt wel met het te laat komen. Sommige ouders zijn hierin 
zeer lastig op te voeden. Ze zouden hier graag ondersteuning van de gemeente bij krijgen.  
 
Niet alle ouders reageren hetzelfde als er ongeoorloofd verzuim wordt geconstateerd. Naast de 
ouders die zoals hiervoor gememoreerd meer sportief reageren, zijn er ook ouders die boos 
reageren. Bij voorbeeld als er ver weg een ziek familielid is en ouders geen back up hebben. Of 
als er familieleden  naar Schiphol moeten worden gebracht.  
 
Lopende het onderzoek heeft het Openbaar Ministerie een nieuwe maatregel uitgevaardigd om 
luxeJverzuim3  tegen te gaan. Er zal sneller en strenger worden gestraft door hen. De meeste 
scholen gaven aan zich gesteund te voelen door deze maatregel bij overduidelijke vormen van 
luxeJverzuim, zoals een dag eerder verrekken voor vakantie. De maatregel maakt het wel extra 
spannend in die situaties waarin meer schrijnende redenen zijn voor het ongeoorloofde 
verzuim.  
De maatregel biedt ook een kans om de onderlinge verschillen tussen scholen in beeld te 
krijgen. Vooral wanneer de school zelf de aanvraag heeft afgewezen en de buurschool eenzelfde 
verlofaanvraag wel heeft goedgekeurd.    
 
De meeste basisscholen kennen de regels over het melden van ongeoorloofd verzuim bij 
leerplicht, of weten waar ze deze informatie snel moeten vinden (de leerplichtmap, internet). 
Door de meeste scholen wordt ruimte gevoeld om de regels vrij te interpreteren: ‘Het gaat 
toch ook vaak op gevoel. Soms neem ik al na 1 dag contact op met leerplicht, in andere 
gevallen weet ik dat er problemen zijn in de thuissituatie waar leerplicht hen ook niet bij kan 
helpen.’ Ook vaker gehoord: ‘We lossen het eerst zelf op met ouders. Pas als we er niet 
uitkomen, dan nemen we contact op met leerplicht. Maar dat is eigenlijk nooit nodig’.  
Bij constateren of ernstig vermoeden van luxeJverzuim wordt leerplicht altijd direct 
geïnformeerd.  
 
De regels over melden bij schorsen of tijdelijk andere lessen aanbieden zijn bij de meeste 
scholen niet bekend. Hier worden dan ook vrijwel geen meldingen vanuit het basisonderwijs 

                                                 
2 Overigens wordt dit signaal ook herkend door leerplicht en het VO.  
3 LuxeJverzuim houdt in dat een leerling tijdens de schoolperiode zonder toestemming met vakantie gaat. 
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over gedaan. In de gesprekken zijn direct een aantal van deze leerlingen besproken en 
geconstateerd of leerplicht dan wel de inspectie geïnformeerd zou moeten worden.  
Ook de mogelijkheid om leerplicht te consulteren als je voor een leerling een eigenstandig 
programma maakt waardoor hij / zij buiten de les om een vorm van onderwijs volgt, is bij de 
meeste scholen niet bekend. Op deze programma’s is soms toetsing nodig: voldoet het nog wel 
aan de leerplichtwet? En toekomstgericht: kan het kind zich na zo’n programma wel op een 
vervolgschool handhaven? Niet dat leerplicht daar altijd een oordeel over kan vellen, maar de 
leerplichtambtenaren kunnen de scholen wel helpen om de juiste vragen te stellen en daar de 
antwoorden op te vinden. 
 

  
 
Informeel overleg 

Bij zorgsignalen en ziekteverzuim wordt vaak op school over leerlingen gesproken. Tussen 
leerkrachten onderling, tussen leerkracht en IBJer of directeur. Dit contact is onderdeel van 
de dagelijkse gang van zaken, is niet systematisch en vindt vrijwel altijd plaats op initiatief van 
de leerkracht. 
 
In de interviews is ook gevraagd met welke andere organisaties, dan leerplicht, de scholen 
contact opnemen als ze frequent verzuim constateren. Ruim de helft van de scholen geeft aan 
in dergelijke gevallen regelmatig contact te hebben gehad met externe partners (exclusief 
leerplicht), 20% had soms contact met andere organisaties en ruim 20% zelden of niet.   
 
Figuur 3: Contact over verzuim 

Percentage scholen dat contact heeft gehad met leerplicht en/of 

inspectie over verzuimsituaties (N=60)

83%

29%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Contact met leerplicht Contact met inspectie

 
 
De vraag naar met wie contact werd opgenomen, leverde een veelheid aan antwoorden op: 
� Algemeen Maatschappelijk Werk 
� GGD / Jeugdgezondheidszorg 
� Bureau Jeugdzorg 
� AdviesJ en Meldpunt Kindermishandeling 
� Raad voor de Kinderbescherming 
� Schoolmaatschappelijk werk 
� Bestuur 
� Inspectie 
� Intern Begeleider 
� Andere scholen als daar broertjes of zusjes zitten 
� Brandpuntfunctionaris 
� Schoolbegeleidingsdienst 

Leerplicht ontving in schooljaar 2011 – 2012: 
� 279 formele meldingen van verzuim  
� 265 verzoeken tot consultatie 
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� Politie 
� ZOT  
 
Of een combinatie van diverse betrokken. De nadruk ligt vooral op partijen uit de zorg. De 
reden hiervoor: ‘Meestal is er meer aan de hand in het gezin qua zorg, zodoende is leerplicht er 
vaak niet bij betrokken.’ 
 
Extern contact n.a.v. verzuim 

Bij ruim 80% van de scholen was er contact met leerplicht en 30% had contact met de 
inspectie over verzuimgevallen.   
 

Contact met ZorgAdviesTeam en/of Zorgoverleg 

Van de scholen heeft 79% contact met het ZorgAdviesTeam (ZAT). Het aantal leerlingen 
waarover contact was met het ZAT in het schooljaar 2011/2012 verschilt per school. Op het 
speciaal onderwijs bijvoorbeeld werden alle leerlingen besproken. Bij 64 scholen is aangegeven 
over hoeveel leerlingen het ging. Van de ruim 18000 leerlingen die op deze scholen zitten, zijn 
er volgens de informatie uit deze enquête 355 besproken in het ZAT, dat is een percentage van 
2%.  
 
Naast de ZAT’s, die bovenschools werken, kennen de meeste scholen een schoolgebonden 
Zorgoverleg (ZOT). Op 92% van de scholen is regelmatig een Zorgoverleg, 3 scholen hebben 
af en toe een dergelijk overleg en 3 scholen niet. Deze 3 scholen geven de volgende reden 
daarvoor aan:  
 
� commissie begeleiding, eigen professionaliteit 
� nog geen behoefte aan geweest. onderlinge overleggen tussen IBJer en leerkracht is toch nog toe 

voldoende 
� particuliere school.  
 
Ook hier verschilt het percentage leerlingen dat in het ZOT wordt besproken per school van 
0% tot 100% (Speciaal onderwijs). In totaal gaat het om 1251 leerlingen. Dit is 6,5% van de 
leerlingen in het Primair Onderwijs.  
 
Wat onder een ZOT wordt verstaan verschilt per school. Grofweg een derde van de scholen 
verstaat onder het ZOT een vorm van intern overleg. Bij voorbeeld tussen IBJer, leerkracht en 
(adjunctJ)directeur of bilateraal tussen deze partijen. Op de ene school een dagelijkse dialoog 
over leerlingen, op de andere school wordt er bewust met enige regelmatig bij elkaar gezeten 
om over zorgleerlingen te spreken. Op een volgende school wordt een ZOT alleen 
georganiseerd als daar behoefte aan is.  
In ruim de helft van de gevallen wordt onder het ZOT een combinatie van intern en extern 
overleg verstaan: tussen een aantal betrokkenen van school en een of meerdere externe 
(zorg)partijen, zoals schoolmaatschappelijk werk, bureau Jeugdzorg, de Jeugdarts en Stichting 
Leerling Zorg Almere, sectie Primair Onderwijs (SLA PO).  
Een aantal scholen geeft aan ook ouders te betrekken bij de ZOTJbesprekingen. Dat kunnen 
besprekingen zijn met alleen mensen van school, maar ook met externe partijen. 
 
Voor de basisscholen is problematisch verzuim vrijwel nooit een aanleiding voor of thema in 
bespreking in het ZAT / ZOT met externen. 
Wat met name gewaardeerd wordt in het ZAT  is het feit dat vanuit een bredere invalshoek de 
kennis over de leerling wordt gedeeld. Dit levert meer informatie op. Slechts acht scholen 
geven expliciet aan dat het overleg ook een vervolgaanpak oplevert. Waarbij school soms 
moeite heet om de regie los te laten, ook als het schooloverstijgende problemen en trajecten 
betreft. Een drietal scholen geeft aan dat in de loop van het jaar steeds dezelfde leerlingen 
worden besproken. 
De waardering voor het ZAT is lager wanneer er op school al een uitgebreid ZOT is met 
externen. Het ZAT heeft dan minder toegevoegde waarde.  
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Tenslotte wordt in dit verband de rol van de ouders nog een aantal malen aangehaald: “We 
kunnen wel mooi plannen maken, maar als de ouders dwarsliggen kunnen we toch niks.” 

 
 

4. Gesignaleerd verzuim 
 
In dit deel wordt ingegaan op de vraag welk type verzuim door de scholen wordt gesignaleerd.  
 
Dat kinderen te laat op school komen is bij ruim 60% van de scholen een dagelijks 
voorkomend fenomeen. Het te laat komen is op alle scholen een permanent aandachtspunt en 
wordt beoordeeld als een probleem van de ouders. Een aantal scholen heeft dit inmiddels goed 
in de vingers door strak te sturen op het op tijd sluiten van de deuren en ouders direct aan te 
spreken bij constateren te laat komen. Ook door deze scholen wordt aangegeven aan dat het 
bestrijden van te laat komen wel altijd onderhoud blijft vragen. Andere scholen vinden het 
beduidend lastiger om het gedrag van ouders te veranderen, en krijgen het te laat komen niet 
aangepakt.  
 
Figuur 4: Frequentie voorkomen te laat komen 

Hoe vaak komt het voor dat leerlingen te laat op school komen?

13%

24%

64%

0% 20% 40% 60% 80%

Minder dan wekelijks

Wekelijks

Dagelijks

 
 
 
Er zijn diverse vormen van verzuim, in de onderstaande grafiek is te zijn bij hoeveel procent 
van de scholen deze zijn voorgekomen. Koploper is het ongeoorloofd verzuim:  45% van de 
scholen heeft hiermee te maken. 
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Figuur 5: Vormen van verzuim 

Percentage scholen waarbij de volgende vormen van verzuim voorgekomen zijn 

in schooljaar 2011/2012
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Het percentage kinderen waarover de scholen zich structureel zorgen maakten – met name 
wegens de thuissituatie J in het schooljaar 2011/2012 varieert van 0% tot 100% (speciaal 
onderwijs). Gemiddeld maakt men zich over 780 kinderen zorgen, dit is 4% van alle leerlingen 
op de onderzochte scholen. Verzuim is hierin niet altijd een signaal, maar het zijn wel 
leerlingen die veel aandacht van de scholen vragen. 
 
 

5. Reguliere contacten met leerplicht 
 
Uit het onderzoek blijkt dat ruim de helft van de geënquêteerde basisscholen het afgelopen 
jaar contact heeft gehad met de vaste leerplichtambtenaar. Meestal rondom vragen over 
verlofaanvragen en/of specifieke leerlingen. 
 
Figuur 6: Contact school-leerplicht in het verleden 

Contact tussen leerplichtambtenaar en geinterview de in het verleden
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In het schooljaar 2011/2012 zijn er zowel reguliere en incidentele contacten geweest tussen 
scholen en leerplicht. Ruim 60% van de scholen had geen regulier contact met leerplicht, bij 
20% was er geen enkel incident waarbij leerplicht werd ingeschakeld.  
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Figuur 7: Aantal keren contact met leerplicht 

Percentage scholen naar aantal keren contact met leerplicht, 

schooljaar 2011/2012
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Als er wel contact was, was dat in 83% van de gevallen op initiatief van de school, bij 4% 
vanuit leerplicht en ook wordt aangegeven dat het op beider initiatief was.  
 
De werkwijze van leerplicht verloopt voor 63% van de scholen naar wens. De scholen (37%) 
die niet zo tevreden zijn, geven daar de volgende reden(en) bij aan:   
� bereikbaarheid is slecht (o.a. geen reactie op mails en via het KlantContactCentrum van 

de gemeente) 
� de communicatie met leerplicht verloopt niet naar wens,  
� er is te veel wisseling van leerplichtambtenaren (met daarbij geen uniforme aanpak) 
� school wil frequenter contact met leerplicht 
� school voelt zich niet ondersteund door leerplicht 
 

Ook is voor een aantal aspecten van leerplicht naar de tevredenheid gevraagd via een 5J
puntsschaal.   
Ruim 60% van de scholen is tevreden over de “vaste leerplichtambtenaar”.  
 
 

Figuur 8: Tevredenheid over contact met vaste leerplichtambtenaar 
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Over de contacten bij incidenten is men wat positiever, 70% is hier (zeer) tevreden over.  
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Figuur 9: Tevredenheid laatste incidentele contact  
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Het “algemene oordeel” over leerplicht is overwegend positief; driekwart van de scholen is 
(zeer) tevreden.  
 
 

Figuur 10: Tevredenheid leerplicht algemeen 

Mening over leerplicht, algemeen
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Meer dan de helft van de scholen (57%) zou graag vaker persoonlijk contact willen met 
leerplicht (buiten spoedJ en noodgevallen). Hiervan vindt 60% 1 keer per schooljaar 
voldoende, een kwart heeft de voorkeur voor 2 of 3 keer en een klein aantal scholen wenst 
meer dan 3 keer per jaar contact.  
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Figuur 11: Gewenste frequentie contact leerplicht 
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Ongeveer twee derde van de scholen voelt zich voldoende ondersteund door leerplicht bij het 
oplossen van problematiek. De 33% die onvoldoende steun ervaart, geeft daarbij de volgende 
reden(en) aan: 

• er is te weinig contact met leerplicht 
• school voelt zich niet gesteund (geen rugdekking door leerplicht) 
• school kan zich niet vinden in de wetJ en regelgeving (of regels zijn moeilijk te hanteren) 
• is afhankelijk van de leerplichtambtenaar; door de één wel, door de ander niet 

ondersteund 
 
 

6. Blik naar voren  
In de interviews is gevraagd hoe de scholen de toekomst bezien op het gebied van verzuim en  
de leersituatie van leerlingen.  
 
Ruim een derde van de scholen is tevreden over de verzuimaanpak en de leersituatie van hun 
leerlingen. Zij verwachten de komende jaren op dezelfde voet verder te kunnen gaan. De 
kwaliteit van de school is op orde en/of groeiende, er is weinig tot geen verzuim , ‘met 
uitzondering van het gebruikelijke gedoe rondom te laat komen’. ‘We kennen de ouders en de 
kinderen al vanaf de kleutertijd. Dat maakt dat de lijnen met het thuisfront kort zijn en dat we 
daarom goed en snel reageren als we zien dat er een neerwaartse spiraal is of dreigt.’ 
 
Ook ruim een derde van de scholen maakt zich nu en ook in de nabije toekomst veel zorgen 
om de thuissituatie van een deel van hun leerlingen. Huiselijk geweld, schuldenproblematiek, 
echtscheidingen hebben hun invloed op de leerlingen. Zowel op het gedrag van de leerling op 
school als op frequent verzuim. Ook zijn er ouders die hun kinderen veel en makkelijk ziek 
melden of veelvuldig verlof aanvragen. Een aantal scholen geeft aan het moeilijk te vinden om 
goed de vinger achter de rechtmatigheid van de ziekJ en verlofmeldingen te krijgen.  
   
Zeven scholen geven aan zich zorgen te maken om het stijgende luxeJverzuim. Wat dat betreft 
waarderen ze de maatregel van het Openbaar Ministerie, waardoor luxeJverzuim sneller wordt 
gestraft, dan ook positief. 
Een klein aantal scholen geeft aan zich zorgen te maken om de samenwerking met 
ketenpartners: wat levert dit de leerlingen op? En om de wachtlijsten in achterliggende 
voorzieningen. Deze scholen zien de toekomst m.b.t. passend onderwijs vaak ook somberder 
in: kunnen we de leerlingen wel binnen boord houden. Hebben wij de kwaliteit in huis om 
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leerlingen te bieden wat ze nodig hebben zonder dat de andere leerlingen daardoor minder 
goed onderwijs krijgen?  
Ander aandachtspunt is volgens sommigen de eenduidigheid in het omgaan met 
verlofaanvragen. Uiteraard is dit een schoolverantwoordelijkheid, maar het is wel lastig dat de 
buurschool soms aanzienlijk coulanter is dan jijzelf waardoor ouders nog eens even verhaal 
komen halen. Hetzelfde geldt ook voor leerplichtambtenaren, die soms verschillende adviezen 
geven over hoe een aanvraag te beoordelen.  
 
Er zijn ook leerlingen voor wie het nodig om een – tijdelijk – aangepast lesprogramma op te 
stellen. De achtergrond hiervoor kan divers zijn: “leertechnische problematiek, gedragsmatige 
problematiek en de thuissituatie.” De verwachting van de meeste scholen is dat dit aantal met 
de komst van passend onderwijs groter zal worden. Tot nog toe worden deze lesprogramma’s 
ad hoc samengesteld door de reguliere basisscholen. Afhankelijk van het eigen netwerk van de 
school, en met name de intern begeleider, worden andere partijen betrokken bij het vaststellen 
van aangepaste lesprogramma’s. Het merendeel van de scholen geeft aan de aangepaste 
programma’s zonder externe inzet vast te stellen. Vaak speelt de intern begeleider een 
belangrijke rol bij het opstellen en vaststellen van aangepaste lesprogramma’s.  7 scholen geven 
aan gebruik te maken van de dienstverlening van SLA PO. En 7 (deels andere) scholen 
betrekken de ouders bij het vaststellen van het aangepaste lesprogramma. 2 scholen geven aan 
leerplicht ook te informeren of te consulteren wanneer het lesprogramma voor individuele 
kinderen wordt aangepast.  
  
Op 39% van de scholen waren er in het schooljaar 2011/2012 kinderen met een aangepast 
programma. In het speciaal basisonderwijs hebben alle leerlingen een aangepast 
lesprogramma. Bij het vaststellen van deze programma’s wordt met externe partners 
structureel samengewerkt.  
Bij 18% van de scholen betreft het 1 kind maar er zijn ook scholen waarbij het om een groot 
aantal kinderen gaat. 
 
 
Figuur 12: Scholen en kinderen met aangepast programma 
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Twee derde van de scholen met aangepaste programma’s heeft hierover contact met externe 
partners (anders dan leerplicht), 56% stelt dergelijke contacten op prijs.  
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7. Overige bevindingen 
 
Scholen 

Het algemene beeld na de inventarisatie is dat de verzuimaanpak op een groot deel van de 
scholen behoorlijk loopt. De meeste scholen hebben hun eigen netwerk en (in)formele 
organisatie om problemen van leerlingen en ouders aan te pakken. Er (b)lijken wel grote 
verschillen in de manier waarop het verzuim wordt beoordeeld. Zo blijkt uit de gesprekken een 
verschil in de urgentie waarmee verzuim wordt aangepakt. De respondenten geven aan dat te 
maken heeft met de wijk waar de school staat. In de ‘rijkere’ wijken ligt de focus met name op 
luxeJverzuim. In de probleemwijken ligt de aandacht op te laat komen en het gemakkelijk ziek 
melden van kinderen.  
Daarnaast blijkt uit de gesprekken dat het vooral de inzet van de directeur op een school is die 
bepaalt hoe de inzet op verzuim is. Algemene indruk: hoe meer waarde de directeur hecht aan 
de aanwezigheid van leerlingen, hoe stringenter de verzuimaanpak.  
 
De actuele kennis over schorsingen, timeJouts en aangepaste lesprogramma’s4 is minder goed 
op peil. Er bestaat ook na deze inventarisatie bij het team Leerplicht nog steeds een 
vermoeden van grotendeels onbewuste onderrapportage door het Primair Onderwijs. Een van 
de respondenten merkte nog op dat verzuim en de ernst daarvan onvoldoende op de pabo en 
in schoolleiderstrainingen aan bod komt. Wellicht een aandachtspunt.  
 
Er zijn door de leerplichtambtenaren naar aanleiding van de inventarisatie zorgen geuit in hoe 
een aantal reguliere scholen omgaat met zorgleerlingen. De zorgen zitten met name in het feit 
dat het handelingsperspectief voor de school niet duidelijk is. Met name: wat is het doel van 
mijn interventie en  wat is wel en niet mijn rol. ‘Scholen dreigen hierdoor te gaan zwemmen, 
en dat kan vaak leiden tot uitval.’ Overigens heeft een aantal respondenten dit zelf ook 
aangegeven bij het bespreken van een aantal leerlingen.5 
 
Met betrekking tot het toekennen van verlof onder tien dagen zijn de verschillen groot. Een 
flink deel van de scholen doet dit volgens het boekje. Echter, er is ook een flink deel waar bij 
een echte controle de school zelf op de vingers zou worden getikt vanwege onterecht verlening 
van verlof. Verwachting is dat dit ongeveer gelijkelijk verdeeld is: een derde goed, een derde 
matig en een derde onvoldoende.  
 
De besturen lijken geen actieve rol te nemen in het benadrukken van het belang van een 
adequate verzuimaanpak. Directeuren geven desgevraagd aan zich niet gesteund of gestuurd te 
voelen door het bestuur. Dit blijkt onder meer uit het feit dat verzuim of de verzuimaanpak 
geen vast thema is in de jaarlijkse managementgesprekken die tussen bestuur en schoolleiding 
wordt gevoerd. 
 
Relatie school - leerplicht 

Door zowel leerplicht als de scholen is aangegeven dat het de persoonlijke relatie is die telt. Als 
je elkaar kent, dan is het veel gemakkelijker om even met elkaar te sparren of feedback te 
geven. ‘Het hangt af van de leerplichtambtenaar. Met mijn "eigen" leerplichtambtenaar loopt 
het goed, maar als er een vervanger is, dan kan het contact wel eens lastiger verlopen’.  
Het roulatieschema dat sinds enkele jaren wordt gehanteerd door leerplicht wordt door de 
respondenten als een belemmering beschouwd. Juist omdat er al zo weinig contact is, is het 
prettig dat er een vast iemand aan de andere kant van de lijn zit. Iemand die de school en de 
populatie kent. En iemand van wie de school het directe telefoonnummer en het mailadres 
heeft. Want de bereikbaar op het algemene leerplichtnummer wordt door scholen als minder 
prettig ervaren: het is moeilijker om contact te krijgen het duurt lang(er) voordat er gereageerd 
wordt, we moeten veel meer uitleggen. 

                                                 
4 Niet inhoudelijk, maar m.b.t. de verplichtingen in de onderwijswet. 
5 En komt er een vergelijkbaar signaal van de jeugdgezondheidszorg.  
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Wat vrijwel alle scholen aangaven is dat ze behoefte hebben aan leerplicht als sparringpartner 
bij het beoordelen van verlofaanvragen en verzuim. En bij het afwijzen van een verlofaanvraag 
is een ruggensteun, richting ouders en soms ook richting andere scholen gewenst.  
 
Scholen constateren verschillen in beoordelingen en de wijze van afhandelen van verzuim door 
verschillende leerplichtambtenaren. Ze zouden hier graag meer eenduidigheid in zien, zodat ze 
beter kunnen beoordelen wat ze van leerplicht kunnen verwachten. ‘Doen wat je zegt en zeg 
wat je doet’. En niet alle leerplichtambtenaren koppelen terug aan school hoe ze een melding 
afhandelen. Of wanneer er een gesprek is geweest: welke vervolgafspraken er bij voorbeeld zijn 
gemaakt. Ook bestaat er behoefte aan terugkoppeling als ouders / leerling voor de 
leerplichtrechter zijn geweest.  
 
Ervaringen met de gesprekken in dit onderzoek 

De meeste scholen en leerplichtambtenaren vonden deze gesprekken van toegevoegde waarde. 
 
Omdat er nu verplicht tijd werd ingeruimd om scholen te bezoeken die al (veel te) lang niet 
waren bezocht. En omdat het altijd goed is om eens in de zoveel tijd de samenwerking te 
evalueren: daar kan het alleen maar beter van worden. 
Van de kant van de scholen werd ook de externe druk als prettig ervaren: goed om regels en 
richtlijnen rondom verzuim weer eens op een rijtje te zetten en op te frissen. 
Wederzijds werd het als positief ervaren om de verwachtingen naar elkaar weer eens te toetsen 
en samenwerkingsafspraken op te frissen dan wel opnieuw te bevestigen. 
 
Een aantal scholen en leerplichtambtenaren gaf echter aan deze evaluatie als een verplicht 
nummer te ervaren. Hier werden termen gehanteerd als: zonde van de tijd, onprettig om de 
evaluatie van de samenwerking op deze manier te doen of overbodig om de relatie te 
evalueren: Het is toch een functionele relatie. Ook vonden sommigen het lastig om op deze 
manier de relatie te evalueren: zo rechtstreeks naar elkaar. 
  
 

8. Conclusies en aanbevelingen 
 
Heeft deze inventarisatie nu opgeleverd wat er werd nagestreefd? 
 
Gewenste resultaten: 

1. Er is inzicht in de verzuimaanpak in het Primair Onderwijs 

2. Leerlingen met frequent verzuim zijn in beeld bij leerplicht 

3. Er is inzicht in de wensen Primair Onderwijs ten opzichte van samenwerking met leerplicht. 

 

 

Ad 1:  Het inzicht is er, per school. Er zijn echter onderlinge verschillen. Deze verschillen zijn 
afhankelijk van een aantal factoren: de inzet en het urgentiebesef van de directie, de rol van de 
IBJer, met welke partners wordt samengewerkt en niet te vergeten van de schoolpopulatie – 
de wijk waar de school staat.  
Basiskennis over de regels rondom geoorloofd en ongeoorloofd verzuim is overal actief 
aanwezig en alle respondenten weten waar ze de exacte informatie over wetJ en regelgeving 
vandaan moeten halen. Kennis over schorsingen en timeJouts is onvoldoende aanwezig. 
 
Ad 2:  Er is veel ongeoorloofd verzuim. 45% van de scholen heeft hier in meer of mindere 
mate mee te maken.  
Verder zijn in de gesprekken een aantal leerlingen besproken die nog niet bij leerplicht in beeld 
waren. Een deel van deze leerlingen hoorde ook niet bij leerplicht thuis, een klein aantal wel.  
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Maar zijn dit alle leerlingen? De verwachting is dat het grootste deel nu in beeld is. Echter, het 
vermoeden bestaat bij leerplicht dat er toch nog meer leerlingen zijn die voor hen in 
aanmerking komen. Het betreft dan met name een aantal notoire telaatkomers en leerlingen 
die een interne of externe timeJout hebben, een informele vorm van schorsing of een 
aangepast lesrooster. Deels zijn deze niet besproken omdat scholen zich niet bewust waren van 
het feit dat dit leerplichtzaken zouden kunnen zijn. Bovendien viel het buiten de scope van het 
onderzoek. 
 
Ad 3.   Sommige wensen richting leerplicht waren al bekend en zijn in deze inventarisatie 
opnieuw bevestigd. Met name de behoefte aan te laatkomacties en acties rondom luxeJ
verzuim. Helder klinkt nu ook de vraag van scholen naar de mogelijkheid tot directe en snelle 
consultatie. Met name bij het beoordelen van verlofaanvragen, maar ook bij het constateren 
van zorgwekkend verzuim of om aan te geven dat het weer eens tijd is voor een telaatkomactie 
(of eigenlijk een komoptijdactie). 
Scholen vinden het belangrijk om te weten met wie ze zaken doen. Ze vinden het daarom een 
prettig om een vaste leerplichtambtenaar te hebben, die ze rechtstreeks kunnen benaderen en 
van wie ze weten wat ze kunnen verwachten. 
Los daarvan geven scholen behoefte te hebben aan terugkoppeling als leerplicht met een van 
hun leerlingen bezig is geweest.  
 
Wederzijds is de conclusie dat er een goede relatie en vertrouwen nodig is om met elkaar het 
verzuim adequaat te bestrijden. Leerplicht is immers meer dan een flitspaal ! 
 
Aanbevelingen 

Op basis van de inventarisatie worden een aantal aanbevelingen gedaan: richting onderwijs, 
richting leerplicht en met betrekking tot samenwerking. 
 
Richting onderwijs 

� Maak verzuim een thema in het onderwijs: zowel op de Pabo als in de opleidingen voor 
directeuren en IBJers. 

� Maak verzuim ook een thema in de jaarlijkse managementgesprekken tussen bestuur en 
schoolleiding. 

� Fris de kennis op over verzuim, en dat met name over schorsingen, verwijderingen en 
aangepaste lesprogramma’s.  

� Bewustwording dat verzuim ook een signaal kan zijn voor zorg. 
� Geef duidelijk aan bij leerplicht wanneer er behoefte is aan verschillende soorten acties, 

zoals rondom te laat komen en luxeJverzuim. 
 
Richting leerplicht 

� De inventarisatie heeft nog geen volledig beeld opgeleverd met betrekking tot verzuim van 
leerlingen. Ga opnieuw in gesprek met die scholen waarvan wordt vermoed dat nog niet 
alle leerlingen in beeld zijn. Maak hierbij ook gebruik van de kennis die over scholen bij de 
jeugdgezondheidszorg aanwezig is. 

� Er is een duidelijke vraag naar consultatie. Onderzoek of het huidige consultatieaanbod 
onvoldoende is en hoe dit aanbod mogelijk toegankelijker of efficiënter kan worden 
ingericht. 

� Geef gehoor aan de vraag tot ondersteuning door middel van het structureel organiseren 
van komJopJtijd acties en luxeJverzuim acties. 

� Er bestaat nog onduidelijkheid over wat het onderwijs van Leerplicht kan verwachten. In 
het verlengde daarvan een aantal aanbevelingen: 

� Werk aan een helder profiel van Leerplicht en ga dit ook uitstralen.  
� Zorg voor eenduidigheid in de adviezen en besluiten van leerplicht 
� Werk aan een heldere communicatie richting onderwijs. Denk hierbij aan: profiel,  

bereikbaarheid, snelheid van reageren en terugkoppeling 
� Evalueer het roulatieschema van het leerplicht team m.b.t. vaste contactpersonen 

per school. Neem hierbij nadrukkelijk ook de wens van het onderwijs – minder snel 
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rouleren – in mee. Hoe de beslissing ook uitvalt: zorg in elk geval voor een duidelijk 
antwoord richting het onderwijs over het wat en waarom van het roulatieschema. 

� Met betrekking tot de bereikbaarheid gaan de klachten vooral over het algemene 
nummer van de gemeente. Onderzoek de mogelijkheid voor een alternatief. 

 
Samenwerking  

� Uit de inventarisatie blijkt dat het ZOT en het ZAT met name zijn gericht op informatie 
uitwisseling. De vraag is wat dit oplevert voor de leerlingen en de ouders. Evalueer de 
effectiviteit van de ZOT’s / ZAT’s aan de hand van de vraag wat de meerwaarde is van de 
huidige werkwijze voor de leerlingen en hun ouders. Stel op basis daarvan eventuele 
verbeteringen voor. 

� Vanuit het onderwijs geven de meeste scholen aan het prettig te vinden om jaarlijkse 
persoonlijk contact te hebben met de vaste leerplichtambtenaar. Onderzoek of en hoe dit 
te realiseren valt en voer de aanbevelingen uit. 

� Er is aangegeven door de scholen dat ze het prettig vinden om een externe prikkel te 
hebben o de kennis over verzuim actueel te houden. Maak gebruik van het jaarlijkse 
contact (zie aanbeveling hiervoor) om te investeren in het kennisniveau van het Primair 
Onderwijs over verzuim en verzuimaanpak. 

� Als er wordt samengewerkt is het altijd goed om deze samenwerking op gezette tijden te 
evalueren. Herhaal deze exercitie dan ook met enige regelmaat ! 

 
Algemeen 

Indien er een herhaling van deze of een vergelijkbare inventarisatie zou worden uitgevoerd, 
bespreek dan opnieuw de opzet, en dan met name de uitvoering van het onderzoek: wel of niet 
door de leerplichtambtenaren. 
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