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In onze tijd is er geen weldenkend mens meer te vinden die het belang van de leerplicht
niet inziet. Dat is echter wel eens anders geweest. Nu is het haast niet meer voor te
stellen, dat de eerste leerplichtwet in ons land in 1900 in de Tweede Kamer werd aangenomen met slechts 1 stem verschil. In 1969 werd een nieuwe leerplichtwet ingevoerd
waarbij de leerplichtperiode werd verlengd naar 9 jaar (van 6 tot 15 jaar). Voor het eerst
verscheen de leerplichtambtenaar ten tonele. Zes jaar later werd de leerplichtige periode
aan de achterkant nóg een jaar langer gemaakt. En na nog eens 10 jaar werd er aan de
vóórkant een jaar toegevoegd: vanaf de leeftijd van 5 tot 16 jaar geldt nu de leerplicht.

De leerplicht heeft een onschatbare bijdrage geleverd aan de emancipatie van allerlei
groepen in de samenleving. In de toenmalige Nederlandse kolonie Suriname werd om
die reden reeds in 1876! de leerplicht ingevoerd voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Daarmee
werd één van de doelen daarvan, nl. “volksverheffing” in praktijk gebracht. Nu gaan de
meeste kinderen daar al vanaf hun vierde jaar naar school. Ook in Nederland gaan de
meeste kinderen naar een vroegschoolse voorziening. De vraag is alleen of het verplicht
moet worden gesteld dat kinderen vanaf hun vierde naar school gaan. Er zijn goede
redenen aan te voeren om daar voor te zijn, maar ook om het daar niet mee eens te zijn.
Die discussie moet de komende tijd tot een afronding komen.

HARRY DIJKSTRA,

Wethouder onderwijs
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Thuiszitters
Onder de definitie ‘thuiszitter’ worden twee groepen geschaard. Ten eerste de groep
ingeschreven leer- of kwalificatieplichtige leerlingen die langer dan vier weken ongeoorloofd verzuimen (langdurig relatief verzuim). Ten tweede heeft staatssecretaris Dekker in zijn
Kamerbrief van 3 februari 2016 aangegeven ook de absoluut verzuimers mee te tellen in de
definitie van de thuiszitters1. Dit zijn leer- of kwalificatieplichtige leerlingen die niet ingeschreven
staan op een school en geen vrijstelling van de Leerplichtwet hebben.
Thuiszitters zijn kinderen en jongeren die zonder onderwijs thuis zitten, omdat hun problematiek (volledige) deelname in een reguliere dan wel speciale o
 nderwijssetting onmogelijk maakt.
Het recht op onderwijs is hier in het geding. D
 aarnaast lopen deze leerlingen een grotere
onderwijsachterstand op en missen gedurende een langere periode de sociale contacten met
leeftijdgenoten. Hoe langer een kind thuiszit, des te moeilijker het wordt het kind weer terug op
school te krijgen.

1 Dekker, S (2106, 3 februari) Cijfers leerplicht en aanpak thuiszitters [Kamerbrief] Geraadpleegd van
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/02/03/kamerbrief-over-cijfers-leerplicht-en-aanpak-thuiszitters
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Uit het dossieronderzoek thuiszitters van 2010 van Ingrado
(brancheorganisatie van leerplicht en RMC) blijkt dat bij het overgrote
deel van de kinderen die thuiszitten meerdere van onderstaande
problemen tegelijk spelen:

•

psychiatrische problemen: (vermoedens van) angsten,
fobieën, psychische problematiek, psychiatrische stoornis;

•

gedragsproblemen: problematisch gedrag naar anderen
(oppositioneel);

•

wachten op opvang: de opnemende instelling is niet in
staat direct actie te ondernemen;

•

bureaucratie: regels en procedures, waarbij geen
rekening gehouden wordt met de problematiek van de
jongere;

•

thuisproblematiek: ontbreken van structuur, financiële p
 roblemen, o
 nvoldoende
houvast, onrust, gebroken gezin, ouders met p
 sychiatrische stoornis.

Daarnaast blijkt de overgang van primair onderwijs (po) naar voortgezet onderwijs (vo) een
risico op thuiszitten met zich mee te brengen. Dit komt bijvoorbeeld doordat een leerling in het
voortgezet onderwijs te maken krijgt met (vak)docenten in plaats van een groepsleerkracht. Dit
is voor sommige leerlingen een grote overgang. Ook is de schaal van een vo-school groter.

Aantal thuiszitters naar onderwijssoort

2014 - 2015

2015 - 2016

Basisonderwijs en Speciaal basisonderwijs

0

2

VO

0

7

Beroepsonderwijs

0

4

Totaal

0

13

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat er in het schooljaar 2015-2016 bij de leerplichtambtenaren
van de gemeente Aa en Hunze in totaal 13 thuiszitters bekend waren. De stijging ten opzichte
van het voorgaande schooljaar is mogelijk te v erklaren door het beter in beeld hebben van de
thuiszitters, door een betere communicatie en de definitie onder de betrokkenen duidelijker te
hebben.
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De leerplichtambtenaar was bij al deze jongeren nauw betrokken. Als we dan kijken naar de
problematiek van het thuiszitten in de gemeente Aa en Hunze in relatie tot het onderzoek van
Ingrado (vakvereniging voor leerplicht en RMC2), blijkt dat het merendeel van het thuiszitten veroorzaakt wordt door psychiatrische problematiek van de jongere (5) en daarnaast de
thuisproblematiek (5). V
 erder zaten twee leerlingen thuis vanwege bureaucratie en één leerling
vanwege gedragsproblemen.
Leerplicht spant zich in om het recht op onderwijs en het recht op ontwikkeling ook voor deze
kinderen te waarborgen. Scholen melden verzuim bij leerplicht. De school en de leerplicht
ambtenaar gaan in samenwerking met ouders, leerling en eventuele hulpverleners aan de slag
om een plan van aanpak te maken wat p
 assend is voor de desbetreffende jongere.
Indien de voortgang voor het terugkomen op school of het v inden
van een ander passend o
 nderwijsaanbod stagneert, dan wordt
de coördinator van het samenwerkingsverband betrokken. De
gemeente
Aa en Hunze heeft te maken met jongeren die scholen bezoeken die onder verschillende samenwerkingsverbanden vallen. Leerplicht wil in het schooljaar 2016-2017 nog actiever
samenwerken met de coördinatoren van de v erschillende
samenwerkingsverbanden ten aanzien van de thuiszitters.
De verschillende samenwerkingsverbanden h
 ebben over
het algemeen een thuiszittersagenda. Toch komt het nog
regelmatig voor dat scholen jongeren melden met relatief
verzuim, terwijl er volgens de definitie reeds sprake is van
een thuiszitter (langer dan vier weken verzuimen). Daarom
is communicatie over de thuiszitters cruciaal.
Op 13 juni 2016 is een thuiszitterspact gesloten met
als doel dat in 2020 geen e
 nkel kind langer dan
drie m
 aanden thuiszit. In het pact is vastgelegd dat
gemeenten en samenwerkingsverbanden samen afspreken wie de knoop mag doorhakken
over een onderwijsplek als dreigt dat een kind thuis komt te zitten. Nu vallen k inderen nog te
vaak tussen wal en schip, omdat er geen doorzettingsmacht is.

2 RMC = Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie voor voortijdig schoolverlaters. Het doel van de RMC-functie is tweeledig: Het in beeld krijgen
van het totaal aantal voortijdig schoolverlaters in de regio via melding door scholen en registratie door de woongemeente. Het teruggeleiden
van voortijdig schoolverlaters naar het onderwijs om een startkwalificatie (een diploma van de havo, het vwo, of het mbo niveau 2 of hoger)
behalen.
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De doorzettingsmacht is een persoon of commissie die de knoop doorhakt wanneer school,
ouders en hulpverlening het niet eens worden over wat er moet gebeuren met een thuiszittend
kind. Ook moet een helder stappenplan opgesteld worden. Preventie, samenwerken met de
hulpverlening en maatwerk voor kinderen zijn de kern van deze aanpak.

Veel aandacht voor vrijstellingen
Voor kinderen die vanwege een fysieke of psychische reden niet in staat zijn om naar school
te gaan, kunnen ouders op grond van artikel 5 onder a van de Leerplichtwet een beroep
doen op vrijstelling van de inschrijvingsplicht. Artikel 5 onder a is de afgelopen jaren k ritisch
bekeken vanwege een forse toename. De afgelopen vijf jaren is het aantal vrijstellingen
landelijk toegenomen met 75%. Vanwege deze forse stijging heeft staatssecretaris Dekker
een onderzoeksbureau gevraagd om op zoek te gaan naar de verklaring voor deze stijging en
de werkwijze en overwegingen van leerplichtambtenaren. Landelijk bleek een deel van deze
toename te v erklaren door b
 etere registratie. En een deel van de kinderen heeft een vrijstelling
vanwege een zware handicap. Voor die groep hoeven gemeenten geen onderwijsaanbod te
doen.
De gemeente Aa en Hunze heeft in juni 2016 ook bezoek gehad
van het ministerie samen met Ingrado, de vakvereniging voor leerplicht en RMC2. Uit onderzoek blijkt dat er verhoudingsgewijs
veel woonvoorzieningen zijn in de gemeente Aa en Hunze waar
24-uurs ondersteuning wordt geboden. Hierin verblijven ook jongeren waarvan verwacht wordt dat ze nooit in staat z ullen zijn
een school te bezoeken (zwaar gehandicapt). Dit leidt tot een
toename van het aantal vrijstellingen in de gemeente Aa en
Hunze. Het ministerie was tijdens het b
 ezoek erg onder de
indruk van de manier waarop uitvoering wordt gegeven aan
de leerplichtfunctie en de samenwerking hierin b
 innen de
organisatie. Doen ouders een beroep op vrijstelling van de
inschrijvingsplicht, dan wordt in de gemeente Aa en Hunze
een zorgvuldige afweging gemaakt v olgens de wet. Daarnaast worden ook afwegingen gemaakt over de leerbaarheid van de jongere en de aanwezigheid van alternatieve
educatie of zorg. Als er ontwikkelingsperspectieven zijn
(leerbaarheid) dan wordt de vrijstelling tijdelijk verleend
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/ verlengd; zo wordt v oorkomen dat kinderen die (deels) onderwijs kunnen volgen, vrijgesteld
zijn. Ieder kind dat onderwijs kan volgen, heeft immers recht op o
 nderwijs. Leerplicht handelt
vanuit het belang van de leerling en gaat op zoek naar individuele oplossingen.

Aantal vrijstellingen

2014 - 2015

2015 - 2016

Art.11, sub g, Andere gewichtige omstandigheden

0

0

Art.5, sub a, Licham./Psychische gronden

22

18

Art.5, sub c

1

0

Totaal

23

18

Staatssecretaris Dekker van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap vindt dat het
moeilijker moet worden om een ontheffing te krijgen van de leerplicht. De gemeenten moeten
eerst overleggen met het samenwerkingsverband van scholen in de regio voordat ze kinderen
vanwege psychische of lichamelijke problematiek vrijstellen van de leerplicht krijgen. Deze verplichting tot overleg met scholen wil hij in de Leerplichtwet opnemen. Dekker hoopt met deze
wijziging dat de leerlingen alsnog een vorm van onderwijs krijgen. Eveneens wordt samen met
het ministerie van Volksgezondheid bekeken of artsen hun kennis kunnen vergroten, zodat zij
kunnen inschatten wat de onderwijsmogelijkheden zijn van kinderen met een beperking.

Jongeren in een kwetsbare positie
In de komende beleidsperiode (2017-2021) is het de ambitie van minister B
 ussemaker om
landelijk het aantal voortijdig schoolverlaters terug te brengen naar 20.000. In het nieuwe b
 eleid
vraagt de minister een regionale vervolgaanpak op te zetten in de (RMC2)regio g
 ericht op
jongeren in een kwetsbare positie. Dit zijn jongeren die naar verwachting weinig mogelijkheden
hebben om op eigen kracht een positie op de arbeidsmarkt te krijgen en daarbij ondersteund
moeten worden. Het zijn jongeren die afkomstig zijn van het Voorgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en het Praktijkonderwijs (PRO) en jongeren die vanuit het Voortgezet Onderwijs
(VMBO-BB, leer-werktrajecten) of het Middelbaar Beroeps Onderwijs (Entree opleiding en
MBO 2, maar ook MBO 3 en 4) grotere kans hebben op u
 itval. Het uiteindelijke doel is om in
de regio een sluitende aanpak/vangnet te ontwikkelen voor jongeren in een kwetsbare positie.
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Tevens wil minister Bussemaker extra aandacht voor de groep
jongeren die al langere tijd van school zijn zonder een startkwalificatie. Deze groep heeft ook een zwakke positie op de
arbeidsmarkt.
De “nieuwe doelgroep” is voor een deel niet in staat weer
naar school te gaan. Om deze jongeren te ondersteunen
gaan het RMC2 en Werkplein Drentsche Aa samenwerken
(WPDA) in het kader van het Actieplan Jeugdwerkloosheid
om de jongeren in beeld te brengen en toe te leiden naar
de arbeidsmarkt. Voor het RMC2 betekent het nieuwe beleid dat er een nieuwe doelgroep in beeld gebracht gaat
worden en de samenwerking met scholen voor Praktijk
onderwijs, Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Middelbaar Beroeps Onderwijs geïntensiveerd zal worden. Het
nieuwe beleid is ingegaan op 1 januari 2017.

Integrale aanpak
Met 18 jaar verandert de omgeving van de jongere: de jongere belandt van de “pedagogische
en beschermende” omgeving van school, de wettelijke kaders van leerplicht en de instanties
van de jeugdwet nu in de vraaggerichte Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de meer
eisen stellende Participatiewet. De a
 ansluiting tussen de stelsels klopt misschien theoretisch,
maar in de praktijk vallen jongeren vaak tussen wal en schip. Dit is allereerst spijtig voor de
jongeren, maar ook zonde van alle investering die onder andere leerplicht voor die tijd doet om
de jongere “binnenboord te houden”. Om alle jongeren te ondersteunen r ichting participatie en
zelfredzaamheid is een integrale en preventieve aanpak nodig van de gemeente en partners op
de leergebieden onderwijs, werk, inkomen, zorg, veiligheid en wonen. Deze aanpak vraagt om
aandacht, tijd, strategie, creativiteit en lef.
Het is van belang om een samenhangende dienstverlening te ontwikkelen.
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Absoluut verzuim
Hierbij gaat het over leerlingen die wel leerplichtig zijn, maar niet op een school staan
ingeschreven en dus niet naar school gaan. De controle hierop gebeurt administratief.
Jongeren komen door het leerplichtadministratiesysteem direct in beeld zodra ze niet meer
ingeschreven staan op een onderwijsinstelling. Ouders/verzorgers zijn volgens de Leerplichtwet verantwoordelijk voor het inschrijven van hun kinderen op een school. Zij worden hierop
aangesproken. In het uiterste geval wordt proces verbaal opgemaakt als ouders niet willen
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Aantal meldingen per onderwijssoort

2014 - 2015

2015 - 2016

Basisonderwijs

21

33

Speciaal (basis)onderwijs

24

6

Voortgezet Onderwijs

120

118

Beroepsonderwijs

29

39

Geen schoolbinding
Totaal

5
194

201

Verzuimsoorten

2014 - 2015

2015 - 2016

Absoluut verzuim

4

1

Beginnend verzuim

52

46

Luxe verzuim

15

7

Signaal verzuim

26

27

Ziekteverzuim

9

6

16 uur verzuim per 4 weken

23

41

Zorg(melding)

28

29

Informatieverzoek

37

44

Totaal

194

201

Ziekteverzuim
In het schooljaar 2013-2014 hebben de jeugdartsen van de GGD samen met de leerplicht
ambtenaren in Drenthe een evaluatie gehouden over de werking van het ziekteverzuimprotocol
op de scholen (basis onderwijs en voortgezet onderwijs) in Drenthe. Onderdeel van
de evaluatie was een enquête die uitgezet is naar alle betrokkenen (scholen, GGD jeugdartsen,
leerplichtambtenaren). Aan de hand van de uitkomsten van deze enquête is een aantal aan
bevelingen en adviezen gedaan, onder andere:

•

klankbordgroep instellen per regio om alle betrokkenen medeverantwoordelijk te
maken en te betrekken bij een goede werking en afstemming van het ziektever
zuimprotocol

De leerplichtambtenaren van de gemeente Aa en Hunze doen jaarlijks een scholenronde,
waarbij alle basisscholen in de gemeente Aa en Hunze bezocht worden. Dit was een
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uitgelezen moment om ook het ziekteverzuimprotocol onder de aandacht te brengen.
Het ziekteverzuimprotocol is opgenomen in de handreiking, genaamd ‘snel naar school is veel
beter’, die p
 raktische handvatten biedt om onnodig schoolziekteverzuim aan te pakken. In het
omgaan met het ziekteverzuim gaat het over vroegsignalering van problematiek, het begeleiden van de zieke leerling en het onderscheid maken tussen ziek en niet ziek, tussen belemmeringen en mogelijkheden. Hierin heeft het inzetten van de jeugdarts een belangrijke rol.

HALT
De leerplichtambtenaar heeft 2 sanctiemogelijkheden: HALT en proces verbaal. HALT is Het
ALTernatief voordat een jongere met justitie in aanraking komt. Schoolverzuim leidt regelmatig
tot schooluitval. Ook kan het leiden tot strafbaar gedrag. Om dit te voorkomen wordt HALT
ingezet. Door HALT is een speciale HALT-straf voor schoolverzuim ontwikkeld. De straf die
HALT oplegt is afhankelijk van de hoogte van het verzuim. De straf varieert van een digitale
leeropdracht om het spijbelgedrag te achterhalen tot een werkopdracht. Jongeren die al eens
met justitie in aanraking zijn geweest, kunnen niet meer naar HALT verwezen worden.

Aantal HALT-pv’s naar onderwijssoort

2014 - 2015

2015 - 2016

(Speciaal) basisonderwijs

0

0

VO

5

3

Beroepsonderwijs

0

1

Totaal

5

4

2014 - 2015

2015 - 2016

(Speciaal) basisonderwijs

4

1

VO

1

6

Beroepsonderwijs

5

2

Totaal

10

9

Aantal pv’s naar onderwijssoort
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Samenwerking Sociaal team
De term ‘sociaal domein’ omvat alle inspanningen die de gemeente verricht rond werk, zorg en
jeugd, op basis van de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet. In de ruime zin van het woord
vallen onder ‘sociaal domein’ ook alle aanverwante taken, zoals onder andere het uitvoeren
van leerplichttaken, het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten en passend onderwijs.
De leerplichtambtenaren werken nauw samen met het Sociaal team Aa en Hunze. Het Sociaal
team heeft wekelijks afstemmingsoverleg waaraan ook de leerplichtambtenaren deelnemen. Deze samenwerking is belangrijk en
zinvol, omdat de ervaring leert dat schoolverzuim meestal een
voorbode is voor achterliggende problematiek.

Verzuimregister primair onderwijs
Vanaf 1 januari 2017 zijn scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs verplicht om het
leerlingenverzuim te melden via het verzuimregister van DUO. Alle basisscholen en het
speciaal basisonderwijs volgen vanaf 1 april 2017. Op deze manier komt het verzuim nóg
sneller in beeld en kan de school, in samenwerking met de gemeente, sneller actie onder
nemen om de verzuimende leerling weer terug te begeleiden naar school. Het is van groot
belang te beschikken over correcte verzuimgegevens. En een goede registratie leidt tot betrouwbare informatie over het aantal leerlingen dat verzuimt en over de duur van het verzuim.
Om de duur van het verzuim te beperken is het ontzettend belangrijk dat veel scholen en de
leerplichtambtenaren blijven inzetten op een preventieve aanpak van het verzuim. Daarnaast
vormt een snelle en gerichte aanpak van ongeoorloofd verzuim ook een belangrijk onderdeel
in het voorkomen van voortijdig schoolverlaten; spijbelen is namelijk vaak een voorbode van
uitval.

gemeente Aa en Hunze
Spiekersteeg 1
9461 BH Gieten
t. 14 0592
e. gemeente@aaenhunze.nl
twitter.com/aaenhunze
facebook.com/aaenhunze

www.aaenhunze.nl
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