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Geachte Raad, 

  
De laatste jaren heeft een verschuiving plaatsgevonden van curatief naar preventief 
leerplichtbeleid. Door het bieden van steeds meer vroegtijdige hulp en/of begeleiding bij verzuim, 

wordt ingezet op het voorkomen van schooluitval. Het jaarverslag blikt terug op de prestaties van 
de leerplichtambtenaren en RMC-casemanagers over het schooljaar 2019-2020. Er is dit schooljaar 
aandacht besteed aan het in beeld brengen van alle thuiszitters, alle voortijdig schoolverlaters en 
alle jongeren in kwetsbare positie.  

Korte inhoudelijke toelichting 

Het jaarverslag blikt terug op de inzet van de leerplichtambtenaren en RMC-casemanagers over het 
schooljaar 2019-2020. Het schooljaar 2019-2020 stond voor een groot deel in het teken van 

COVID-19. Leerplichtambtenaren en RMC-casemanagers adviseerden ouders en scholen over 
schoolbezoek en herstelden het contact tussen scholen en onbereikbare leerlingen.  

Daarnaast zijn dit schooljaar drie van de vier speerpunten tot uitvoering gebracht: 

• Meer thuiszittende leerlingen naar school: nagenoeg alle thuiszittende leerlingen zijn in beeld 

gebracht en begeleid naar school. Een leerling wordt nog terug naar school begeleid.  
• RMC 2020-2024: ter voorkoming en bestrijding van het aantal voortijdig schoolverlaters in de 

regio Haaglanden is een regionale agenda opgesteld.  
• Overstappen leerlingvolgsysteem: het proces van de overstap naar een nieuw 

leerlingvolgsysteem is in gang gezet.  
 

Door de coronacrisis is in schooljaar 2019-2020 als vierde speerpunt geen visie leerplicht-RMC 
opgesteld.  

De cijfers over schooljaar 2019-2020 laten een wisselend beeld zien ten opzichte van schooljaar 

2018-2019. De oorzaak hiervan ligt vaak in de gevolgen van de coronacrisis en de tijdelijke sluiting 
van het onderwijs. In relatief verzuim is een daling te zien van het aantal meldingen (van 63 naar 
56), doordat leerlingen minder fysiek naar school konden en vooral online onderwijs volgden. 
Doordat verzuim minder werd gemeld, was het ook minder vaak nodig hierop te handhaven. Het 
absoluut verzuim is licht gestegen. De meeste van deze jongeren hadden nog geen inschrijving op 
het MBO, maar konden hier door bemiddeling van de leerplichtambtenaar toch starten in het 

nieuwe schooljaar.  
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Het aantal thuiszitters is licht toegenomen. Deze leerlingen hebben tijdens de scholensluiting wel 

digitaal onderwijs gevolgd en met hen zijn afspraken gemaakt om in het nieuwe schooljaar ook 

weer fysiek naar school te gaan. Het aantal verleende vrijstellingen voor leerlingen die lichamelijke 
of psychische problemen hebben is ook licht gestegen. Dit komt grotendeels doordat meer kinderen 
van 4 jaar zijn doorgestroomd naar een medisch kinderdagverblijf. Vrijstellingen voor jongeren die 
willen werken totdat ze een andere studiekeuze kunnen maken zijn fors minder afgegeven, omdat 
tijdens de coronacrisis weinig werk voor jongeren beschikbaar was.  

Het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) is in schooljaar 2018-2019 licht gedaald. DUO 
publiceert de definitieve vsv-cijfers een jaar na afloop van het schooljaar waarin jongeren uitvielen. 
In schooljaar 2019-2020 is het aantal verzuimmeldingen over jongeren van 18 tot 23 jaar flink 
gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Mbo-opleidingen hebben weinig verzuimmeldingen 
gedaan tijdens de sluiting van het onderwijs in maart en de periode hierna, waarin zij maar beperkt 

open konden. 

De portefeuillehouder gaat binnenkort met de betrokken leerplichtambtenaar in gesprek om zo ook 
achter de cijfers te kunnen kijken. 

In 2021 zal de coronacrisis naar verwachting grote invloed blijven uitoefenen op het onderwijs. 
Leerplicht blijft scholen ondersteunen waar nodig en het belang van het melden van verzuim onder 
de aandacht brengen.  

Het college vertrouwt erop de raad hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 

 
 
 
 
 
 

drs. H.I.P. Oppatja, drs. L.A. de Lange, 

gemeentesecretaris burgemeester 
 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 

 


