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Leerplichtverslag schooljaar 2011-2012

Advies:
Instemmen met het leerplichtverslag en deze ter vaststelling aan de raad aanbieden.

Besluit B en W:
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Korte samenvatting:
De doelstelling van het leerplichtbeleid is het verbeteren van de onderwijskansen van leerlingen.
Dit beleid is erop gericht om jongeren zo lang mogelijk binnen het onderwijs te houden zodat zij
een goede positie op de arbeidsmarkt kunnen verwerven. Aspecten hierbij zijn het verminderen
en voorkomen van het schoolverzuim, het handhaven van de leerplicht en het terugdringen van
het voortijdig schoolverlaten. Een vergelijk met voorgaand jaar is moeilijk te maken omdat de
prioriteiten afgelopen schooljaar door andere werkzaamheden anders lagen.
Zaken als luxe-verzuim (ongeoorloofd vakantieverlof) en spijbelen blijven de volle aandacht
vragen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het gedrag van jongeren (overlast), al dan niet in
combinatie met het gebruik van drugs/alcohol. Dit gebeurt nauw overleg met de andere partijen
ŕzoals bijvoorbeel d pol itie, jongerenwerk, maatschappel ijk werky teneinde een goede afstemming
te krijgen. Ook schol en zijn hier steeds meer bij betrokken.
Een instrument om dit te bereiken in het voortgezet onderwijs is een goed functionerend
zorgadviesteam (ZAT). A a n een goed functionerend Z A T wordt jaarl ijks aandacht besteed en
gesteld kan worden dat de Z A T ' s goed werken.
Er hebben zich geen specifieke trends voorgedaan.

Aanleiding:
Op basis van het gestelde in artikel 2 5 lid 1 van de Leerplichtwet 1 9 6 9 moet jaarl ijks vers l ag
worden uitgebracht aan de gemeenteraad.
Relevante eerdere besluiten:
Doelstelling:
Inzage verstrekken in het gevoerde l eerpl ichtbel eid over het schooljaar 2 0 1 1 - 2 0 1 2 . Tevens wordt
geschetst wat de mogelijke veranderingen in de nabije toekomst zijn.

Oplossing:
Er is geen sprake van een opl ossing van het probleem van verzuim en uitval. Een goede
monitoring en gerichte aansl uitende acties kunnen echter wel een positieve bijdrage l everen aan
een zo laag mogel ijk verzuim en aan zo weinig mogel ijk uitval .
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Effecten:
Er zijn 1 50 meldingen van verzuim gedaan door de scholen in het BO en V O . Hier is sprake van
een toename. Via de regionale leerplichtambtenaar zijn 3 5 zaken in het M B O gedaan.
In 4 gevallen bleek het nodig om procesverbaal op te maken en moesten de jongeren en/of hun
ouder(s)Azerzorger(s) voor de leerplichtrechter verschijnen. Door de regionale leerplichtambtenaar
is 1 maal proces verbaal opgemaakt.
Ook is er in het afgelopen schooljaar weer aandacht voor luxe-verzuim geweest. Qua aantallen is
ookdit vrijwel gelijk gebleven met voorgaand schooljaar. Luxe verzuim is vrijwel geheel
teruggedrongen. Schooldirecteuren zijn vrijwel altijd zelfstandig beslissingsbevoegd -binnen de
grenzen van de wet-, maar nemen -mede vanwege het toenemend aantal vragen- frequent
contact op met de leerplichtambtenaar voor nader overleg.
Vanuit zorg voor de leerling en om voortijdig schooluitval te voorkomen is er aandacht voor een
goede zorgstructuur (die begint op school). De leerplichtambtenaar participeert hier net als
voorgaande jaren actief in.
Tevens is de samenwerking binnen netwerken versterkt.

Planning:
Er zal jaarlijks gerapporteerd worden over de voortgang en ontwikkelingen.

Financiële consequenties:

Personele consequenties:

Juridische consequenties:

Informatisering I Automatisering:

Burger- en overheidsparticipatie:

Communicatie:
Overige consequenties:

