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Inleiding

‘Samen sterk tegen schooluitval’. Met die missie werken de afdelingen leerplicht van negen gemeenten 
en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie onder de vlag LerenWerkt samen. LerenWerkt zet zich 
samen met scholen en jeugdhulporganisaties in voor de bestrijding van schoolverzuim en schooluitval 
in de regio Achterhoek. Doel is dat alle jongeren een startkwalificatie behalen.

Bij LerenWerkt gaan ondersteuning en handhaving hand in hand. Naast toezicht houden op de naleving 
van de leerplichtwet, ondersteunen gemeenten en RMC jongeren en ouders om oplossingen te vinden voor 
problemen die de schoolgang belemmeren. 

Dit jaarverslag geeft een overzicht van de inspanningen en resultaten van LerenWerkt in RMC regio 
Achterhoek	in	het	jaar	2016-2017.	
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Voor iedere leerling 
wordt een passende 
oplossing gezocht 
om verzuim te 
stoppen, uitval te 
voorkomen en 
de kans op een 
startkwalificatie 
te vergroten.



1. LerenWerkt

Doel van LerenWerkt is dat zoveel mogelijk jongeren het onderwijs verlaten met een 
startkwalificatie:	een	havo-diploma,	vwo-diploma	of	een	diploma	mbo	2.	Verlaten	jongeren	
het	onderwijs	zonder	startkwalificatie,	dan	worden	zij	teruggeleid	naar	het	onderwijs,	al	dan	
niet in combinatie met werk. LerenWerkt is een samenwerking van leerplicht en RMC.
De	RMC	regio	bestaat	uit	negen	gemeenten:	Aalten,	Berkelland,	Bronckhorst,	Doesburg,	Doetinchem,	
Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Doetinchem is de contactgemeente voor de RMC 
functie. Onderstaande tabel laat zien om hoeveel kinderen en jongeren het gaat in de regio Achterhoek.

1.1 Leerplicht en kwalificatieplicht

Volgens	de	Leerplichtwet	zijn	kinderen	van	hun	5e	tot	hun	16e	jaar	leerplichtig	en	tot	hun	18e	jaar	
kwalificatieplichtig.	De	leerplichtambtenaren	van	de	gemeenten	begeleiden	leerlingen	die	verzuimen	
in het (speciaal) basisonderwijs en het voortgezet (speciaal) onderwijs. De leerplichtambtenaren 
van het RMC begeleiden jongeren die verzuimen in het middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast 
begeleidt het RMC alle voortijdig schoolverlaters tot 23 jaar met het doel dat zij teruggaan naar 
school	om	een	startkwalificatie	te	behalen.	Gezien	deze	verantwoordelijkheden	van	gemeenten	
en het RMC is een goede samenwerking, ook met het onderwijs, van essentieel belang.

1.2 Registratie
Eerste opdracht is om verzuim en schooluitval goed te registreren. Alleen dan is immers 
duidelijk waar interventies nodig zijn. Hiervoor is LerenWerkt afhankelijk van meldingen van 
scholen, gemeenten en instanties. De meeste meldingen worden gedaan door scholen. De 
school doet een melding bij DUO, die deze gegevens vervolgens doorgeeft aan LerenWerkt. 
Een tijdige en volledige melding van verzuim en voortijdig schoolverlaten is van groot belang, 
want hoe langer een leerling afwezig is, hoe moeilijker het is om weer naar school te gaan.

4-jarigen 5 tot 16-jarigen 16 tot 18-jarigen 18 tot 23-jarigen totaal

Aalten 250 3.638 726 1.366 5.980

Berkelland 373 5.648 1.182 2.321 9.524

Bronckhorst 290 4.628 1.024 1.898 7.840

Doesburg 109 1.348 335 626 2.418

Doetinchem 567 7.162 1.516 2.279 11.524

Montferland 291 4.238 912 1.864 7.305

Oost Gelre 251 3.916 928 1.605 6.700

Oude IJsselstreek 401 5.051 1.071 2.088 8.611

Winterswijk 232 3.711 747 1.560 6.250

TOTAAL 2.764 39.340 8.441 15.607 66.152

Tabel 1 Aantal kinderen/jongeren RMC regio Achterhoek (peildatum 1 augustus 2016)

1.3 Trajectbegeleiding
Bij elke melding van voortijdig schoolverlaten onderneemt het RMC actie die ertoe moet 
leiden	dat	de	jongere	teruggaat	naar	school	en	een	startkwalificatie	behaalt.	Schooluitval	staat	
meestal in het teken van andere problemen, zoals motivatie, sociale of gezinsproblemen. Zo 
nodig werkt het RMC daarom samen met de sociale wijkteams van de gemeenten of andere 
organisaties	die	jeugd-	of	gezinshulp	geven.	Elke	jongere	krijgt	trajectbegeleiding	op	maat.
Als het niet haalbaar is om de jongere (op dat moment) terug te leiden naar het onderwijs, helpt het 
RMC hem/haar bij het zoeken naar werk of een ander passend traject. Hierbij werkt het RMC samen met 
organisaties zoals het Leerwerkloket, het Werkgeverservicepunt, het Loopbaanplein of het UWV. 

1.4 Regionale samenwerking
Iedere	zes	weken	is	er	een	regionaal	leerplichtambtenarenoverleg,	waaraan	ook	de	RMC-coördinator	
deelneemt. Tijdens dit overleg wordt de aanpak van schoolverzuim afgestemd en wordt er casuïstiek 
besproken. Daarnaast komen hier landelijke en lokale ontwikkelingen aan bod en worden er regelmatig 
sprekers uitgenodigd, die deskundig zijn op het gebied van onderwijs, zorg en handhaving.
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De samenwerking binnen 
LerenWerkt tussen de 
afdelingen leerplicht van 
de gemeenten en het 
RMC is essentieel.



absoluut 
verzuim

relatief verzuim 
preventief

relatief verzuim 
signaalverzuim

ziekte verzuim luxe  
verzuim totaal

Aalten 0 0 9 4 1 14

Berkelland 0 1 2 0 4 7

Bronckhorst 1 0 2 1 6 10

Doesburg 0 7 3 1 0 11

Doetinchem 4 11 19 3 5 42

Montferland 0 4 7 2 0 13

Oost Gelre 0 4 0 2 0 6

Oude Ijsselstreek 0 3 0 0 3 6

Winterswijk 0 0 5 1 2 8

TOTAAL PO 5 30 47 14 21 117

absoluut 
verzuim

relatief verzuim 
preventief

relatief verzuim 
signaalverzuim

ziekte verzuim luxe  
verzuim totaal

Aalten 0 2 42 40 2 86

Berkelland 2 30 26 15 4 77

Bronckhorst 1 10 50 36 8 105

Doesburg 1 21 20 16 0 58

Doetinchem 8 18 154 35 5 220

Montferland 0 5 83 35 3 126

Oost Gelre 0 43 16 5 0 64

Oude Ijsselstreek 0 41 28 31 5 105

Winterswijk 0 10 36 10 1 57

TOTAAL VO 12 180 455 223 28 898

absoluut 
verzuim

relatief verzuim 
preventief

relatief verzuim 
signaalverzuim

ziekte verzuim luxe  
verzuim totaal

Aalten 0 1 13 0 0 14

Berkelland 2 5 29 1 0 37

Bronckhorst 1 7 32 2 0 42

Doesburg 1 3 12 1 0 17

Doetinchem 4 9 58 6 0 77

Montferland 5 4 32 4 0 45

Oost Gelre 0 2 30 1 1 34

Oude Ijsselstreek 1 3 32 3 0 39

Winterswijk 2 2 43 3 1 51

TOTAAL MBO 16 36 281 21 2 356

Tabel 2 Verzuimmeldingen 2016-20172. Schoolverzuim

Schoolverzuim	is	vaak	een	voorbode	van	schooluitval.	Daarom	is	een	goede	regionale	verzuimaanpak	
met eenduidige afspraken tussen scholen en gemeenten noodzakelijk om schooluitval te bestrijden en 
te voorkomen. RMC Achterhoek, de afdelingen leerplicht van de gemeenten en de scholen in onze regio 
hebben hierover afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in het Regionaal Verzuimprotocol Achterhoek.

2.1 Verzuim melden
De school is de eerstverantwoordelijke bij de aanpak van (beginnend) verzuim. De school is verplicht 
om	in-	en	uitschrijvingen	van	leerlingen	te	melden	en	een	goede	verzuimregistratie	bij	te	houden.	
Afspraak is dat de school, wanneer een leerling meer dan zestien uur per vier weken verzuimt, dat via het 
verzuimloket bij DUO meldt. DUO meldt dit vervolgens bij de gemeente (po en vo) of bij het RMC (mbo). 
In	Grafiek	1	en	Tabel	2	staat	het	aantal	verzuimmeldingen	in	2016	-2017	in	het	primair	onderwijs,	het	
voortgezet	onderwijs	en	in	het	middelbaar	beroepsonderwijs.	Er	wordt	onderscheid	gemaakt	in:	
 • Absoluut verzuim:	de	leerling	is	niet	ingeschreven	bij	een	onderwijsinstelling.	
 • Relatief verzuim:
		 –	 	Preventief	verzuim:	de	leerling	komt	vaak	te	laat	of	heeft	gedragsproblemen.	
	 –	 	Signaalverzuim:	de	leerling	heeft	in	een	periode	van	4	weken	meer	dan	16	uur	verzuimd.
• Ziekteverzuim: de leerling is vaak afwezig door ziekte.
 •  Luxe verzuim: de leerling gaat zonder toestemming van de directeur buiten de schoolvakanties 

op vakantie.

Grafiek 1 Verzuimmeldingen 2016-2017
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Grafiek 2 Aantal verzuimmeldingen 2015-2016 en 2016-2017
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In vergelijking met het vorig schooljaar is het totaal aantal meldingen van vo toegenomen. Het aantal 
meldingen van mbo laat een daling zien.

Tabel 3 Aantal verzuimmeldingen 2015-2016 en 2016-2017
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                         Schooljaar 2015-2016                                    Schooljaar 2016-2017

PO VO MBO PO VO MBO

Aalten 6 45 29 14 86 14

Berkelland 4 73 35 7 77 37

Bronckhorst 9 80 39 10 105 42

Doesburg 14 86 21 11 58 17

Doetinchem 45 219 95 42 220 77

Montferland 14 77 42 13 126 45

Oost Gelre 11 54 33 6 64 34

Oude IJsselstreek 13 106 40 6 105 39

Winterswijk 2 53 57 8 57 51

Totaal 118 793 391 117 898 356



2.2 Vrijstelling of gedogen
Op grond van de Leerplichtwet kunnen leerlingen worden vrijgesteld van de leerplicht. 
In	2016-2017	zijn	vrijstellingen	verleend	op	grond	van	de	volgende	redenen:	

Artikel 3a vervangende leerplicht voor een jongere van 14 jaar, die geen volledig dagonderwijs kan volgen. 
Artikel 5, lid a de jongere kan niet op school worden toegelaten vanwege lichamelijke/psychische gronden.
Artikel 5, lid b de ouders hebben bedenkingen tegen de richting van het onderwijs op alle binnen redelijke 
afstand van de woning gelegen scholen.
Artikel 5, lid c de jongere is ingeschreven bij een school buiten Nederland en bezoekt deze school 
regelmatig.
Artikel 11, lid d een jongere kan wegens ziekte de school/onderwijsinstelling niet bezoeken.
Artikel 11, lid g een jongere kan door gewichtige omstandigheden de school niet bezoeken.
Artikel 15	een	kwalificatieplichtige	jongere	ontvangt	op	andere	wijze	voldoende	onderwijs,	bijvoorbeeld	in	
een interne bedrijfsopleiding.

Tabel 4 Vrijstellingen/verlof 2016 - 2017

Artikel 
3a

Artikel 5,
onder a

Artikel 5,
onder b

Artikel 5,
onder c

Artikel 11, 
onder d

Artikel 11, 
onder g Artikel 15   Totaal

Aalten 0 12 6 3 0 1 0 22

Berkelland 0 3 5 0 0 0 1 9

Bronckhorst 1 10 5 1 0 0 0 17

Doesburg 0 3 0 2 1 0 0 6

Doetinchem 0 12 0 7 1 5 3 28

Montferland 0 7 3 0 0 1 0 11

Oost Gelre 0 2 2 0 0 0 2 6

Oude IJsselstreek 0 6 1 2 0 0 0 9

Winterswijk 0 2 5 3 0 0 2 12

Totaal 1 57 27 18 2 7 8 120

Tabel 6 Recidive in 2016 – 2017

PO VO MBO

Aalten 3 9 0

Berkelland 0 11 3

Bronckhorst 0 7 4

Doesburg 0 9 0

Doetinchem 5 35 8

Montferland 0 9 6

Oost Gelre 0 6 3

Oude IJsselstreek 0 2 3

Winterswijk 0 7 6

Totaal 8 95 33

VO MBO

Aalten 0 3

Berkelland 4 3

Bronckhorst 0 7

Doesburg 1 1

Doetinchem 0 7

Montferland 0 3

Oost Gelre 0 1

Oude IJsselstreek 0 7

Winterswijk 0 9

Totaal 5 41

Tabel 5 Gedoogsituaties 2016 – 2017

Ook geeft de wet de mogelijkheid om verzuim in bepaalde situaties te gedogen, bijvoorbeeld als een 
jongere een verkeerde studiekeuze heeft gemaakt en nog niet kan instromen bij een andere opleiding 
(zie	tabel	5).	Tabel	6	geeft	aan	hoeveel	jongeren	gedurende	het	schooljaar	opnieuw	zijn	gaan	verzuimen.

1312



2.3 Handhaving
 
2.3.1 Halt-maatregel 
Bij	beginnend	verzuim	kan	er	een	Halt-maatregel	worden	opgelegd.	De	jongere	wordt	verwezen	
naar Bureau Halt en krijgt een leeropdracht die te maken heeft met spijbelen. In dit geval 
hoeft de jongere niet voor de rechter te verschijnen, maar krijgt hij de kans om zijn gedrag te 
veranderen. Houdt de jongere zich niet aan de afspraken met Halt of accepteert de jongere de 
hulp niet, dan gaat de zaak naar Justitie en moet de jongere voor de rechter verschijnen.

2.3.2. Proces verbaal
Bij ongeoorloofd verzuim kan de leerplichtambtenaar ook een proces verbaal opmaken. Dit 
gebeurt	pas	na	een	officiële	waarschuwing	als	de	leerplichtambtenaar	samen	met	de	ouders	en	de	
jongere niet tot een oplossing van het verzuim komt. De rechter bepaalt uiteindelijk of er een straf 
volgt	in	de	vorm	van	een	boete,	taak-	of	leerstraf	en/of	verplicht	jeugdreclasseringscontact.	

2.3.3 Samenwerking met justitie
Als het komt tot een strafrechtelijk vervolg, is het van groot belang dat het Openbaar Ministerie 
daadkrachtig en effectief optreedt. Voor de leerplichtambtenaren dient duidelijk te zijn wat zij 
van het Openbaar Ministerie kunnen verwachten én dat zij daarop kunnen vertrouwen. Daarom 
nemen enkele leerplichtambtenaren namens de regio Achterhoek deel aan het regulier overleg 
met	de	officier	van	justitie.	In	dit	overleg	komen	onder	meer	leerplichtzaken	aan	de	orde.

Grafiek 3 Verwijzingen naar Halt en Proces-verbaal
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Een schrijnende situatie

Een vmbo school doet een melding aan de 
leerplichtambtenaar. Nick zit in het tweede jaar van 
het vmbo. Hij blijft veel weg van school en verzuimt 
regelmatig op medische gronden. Moeder meldt 
Nick ziek. Nick blijft in bed liggen, omdat hij er niet 
meer tegen kan. Tijdens een huisbezoek van de 
leerplichtambtenaar	blijkt	dat	er	grote	financiële	
zorgen zijn.

Moeder staat er alleen voor, heeft vier kinderen in 
vo en mbo, is werkloos en is gestopt met het traject 
in de schuldhulpverlening omdat ze er niet meer 
tegenop kon. Ze heeft minimale inkomsten. Zo heeft 
Nick	geen	fiets	meer	om	naar	school	te	gaan.	De	
wasmachine is kapot en er is geen geld voor een 
nieuwe. De huur van de woning is steeds betaald, 
maar armoede is een groot probleem in dit gezin.

Dit heeft zijn uitwerking bij alle kinderen op school. 
De kinderen ervaren op school dat bij hen veel niet 
kan wat bij andere kinderen vanzelfsprekend is. Ze 
gaan er allemaal verschillend mee om, maar raken 
door deze omstandigheden gemakkelijk in een 
sociaal isolement en presteren hierdoor slechter op 
school.	Het	gebrek	aan	financiële	stabiliteit	thuis	
leidt tot veel stress en spanning.

In Doetinchem wordt voor zo’n gezin de buurtcoach 
ingeschakeld, die in overleg met betrokken 
instanties bekijkt wat er op korte en lange termijn 
mogelijk is. Het gaat om maatwerk, dat vaak in 
overleg binnen de gemeente wordt vormgegeven. 
Maar ook wordt er wel eens een beroep gedaan 
op ondersteuning van een organisatie buiten de 
gemeente, bijvoorbeeld een particulier fonds of een 
maatschappelijke organisatie, zoals het platform 
armoedebestrijding of de voedselbank.

Grafiek 4a Resultaten PO Grafiek 4c Resultaten MBO
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Grafiek 4b Resultaten VO
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Aalten 11 2 1 0 0 0 0 14

Berkelland 7 0 0 0 0 0 0 7

Bronckhorst 8 2 0 0 0 0 0 10

Doesburg 4 7 0 0 0 0 0 11

Doetinchem 33 6 1 0 0 0 2 42

Montferland 13 0 0 0 0 0 0 13

Oost Gelre 4 0 2 0 0 0 0 6

Oude Ijsselstreek 4 0 0 0 0 0 2 6

Winterswijk 6 2 0 0 0 0 0 8

Totaal PO 90 19 4 0 0 0 4 117

Tabel 7 Resultaten verzuimmeldingen 2016-2017 

terug naar school van inschrijving

naar andere school

hulpverlenings traject

VSV-project

werken
overdracht naar tb 18+

overige
totaal

Aalten 60 13 2 0 0 3 8 86

Berkelland 74 1 1 0 0 1 0 77

Bronckhorst 86 9 6 0 0 1 3 105

Doesburg 43 8 4 0 0 0 3 58

Doetinchem 172 36 10 2 0 0 0 220

Montferland 112 0 9 4 1 0 0 126

Oost Gelre 62 2 0 0 0 0 0 64

Oude Ijsselstreek 90 7 7 0 0 0 1 105

Winterswijk 46 2 3 0 0 1 5 57

Totaal VO 745 78 42 6 1 6 20 898

Aalten 13 0 0 0 0 1 0 14

Berkelland 27 1 2 2 1 1 3 37

Bronckhorst 32 5 1 1 1 1 1 42

Doesburg 10 2 2 1 0 0 2 17

Doetinchem 53 5 6 3 4 1 5 77

Montferland 33 5 2 2 1 0 2 45

Oost Gelre 27 6 0 1 0 0 0 34

Oude Ijsselstreek 25 4 2 4 1 0 3 39

Winterswijk 39 2 2 1 2 3 2 51

Totaal MBO 259 30 17 15 10 7 18 356

    Leerling volgt geen onderwijs          Graafschap helpt scoren, Transferiumproject Winterswijk           Detentie, overleden, verhuisd, emigratie, zwangerschap

(Speciaal) basisonderwijs

Voortgezet (speciaal) onderwijs

Middelbaar beroepsonderwijs

2.5 Ontwikkelingen Leerplicht

2.5.1 Aanpak van verzuim via het DUO verzuimregister ook voor primair onderwijs 
Naast het vo en mbo melden scholen in het po nu ook verzuim via het digitale verzuimregister. Vanaf 1 januari 
2017 zijn dus alle scholen aangesloten op het verzuimregister van DUO. Het digitale verzuimregister van DUO is 
in de plaats gekomen van de meldingsformulieren `vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim’ en ‘vermoedelijk 
luxe	verzuim’.	Scholen	doen	verzuimmeldingen	nu	op	één	(digitale)	plek	(DUO).	Vervolgens	gaat	er	van	DUO	per	
omgaande een melding naar de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling. Deze neemt contact 
op met school. 

De leerplichtambtenaar vervult een centrale rol in de overschakeling op het verzuimregister. Het is zijn taak om 
scholen	die	verzuim	nog	telefonisch	of	per	e-mail	bij	de	gemeente	melden,	te	wijzen	op	het	verzuimregister.	
Scholen	kunnen	nog	steeds	direct	contact	opnemen	met	leerplicht	als	er	andere	zorgen	of	acute	problemen	zijn	
over een leerling. Naast lastenvermindering levert aansluiting op het verzuimregister voordelen op zoals het 
geven van betrouwbare verzuimcijfers en een eenduidig overzicht van het verzuim in vergelijking met andere 
scholen. 

2.5.2 Van SAS naar MAS
Op	16	maart	2017	is	de	Methodische	Aanpak	Schoolverzuim	(MAS)	gelanceerd.	De	MAS	vervangt	de	SAS	
(Strafrechtelijke	Aanpak	Schoolverzuim).	Achterliggende	visie	van	de	MAS	is	dat	primair	moet	worden	ingezet	op	
preventie en (vrijwillige) jeugdhulp. Het is een methodische werkwijze. Dat wil zeggen dat de aanpak bestaat uit 
de	fases:	waarnemen,	analyseren,	plannen,	handelen	en	evalueren.	

De	MAS	beschrijft	de	werkwijze	van	de	leerplichtambtenaar	en	de	rol	en	interventies	van	ketenpartners.	Het	is	
de	bedoeling	dat	alle	gemeenten	werken	volgens	de	MAS,	met	ruimte	voor	de	discretionaire	bevoegdheid	van	
de leerplichtambtenaar. De aanpak biedt, afhankelijk van de situatie, ruimte om gemotiveerd andere keuzes te 
maken.	‘Pas	toe	of	leg	uit’;	dat	is	het	motto	van	de	MAS.	De	MAS	is	ontwikkeld	in	samenwerking	met	de	volgende	
ketenpartners:	Openbaar	Ministerie,	Raad	voor	de	Kinderbescherming,	HALT	en	VNG.	Deze	partners	werken	
samen	in	een	begeleidingsgroep	die	de	MAS	monitort	en	verder	ontwikkelt.

2.5.3 Nieuwe her- en bijscholingscyclus
De	leerplichtambtenaar	mag	alleen	proces-verbaal	opmaken	als	hij	de	opsporingsbevoegdheid	heeft.	
Daartoe moet hij een, onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, examen 
afleggen.	Met	ingang	van	1	januari	2018	start	de	nieuwe	permanente	her-	en	bijscholingscyclus	buitengewone	
opsporingsambtenaren (BOA) voor leerplichtambtenaren. Een aantal exameneisen en onderdelen van 
de modules is aangepast, waaronder een toevoeging aan de module van de reeds hierboven beschreven 
Methodische	Aanpak	Schoolverzuim	(MAS).	

2.6 Verzuim 18+
In	het	schooljaar	2015-2016	is	LerenWerkt	gestart	met	de	verzuimaanpak	‘We	missen	je’.	Deze	aanpak	wordt	
in elk geval tot en met 2020 voortgezet. Ruim 90% van de voortijdig schoolverlaters is ouder dan 18 jaar. Om 
die reden is het belangrijk om ook voor de 18 plussers het verzuim goed te monitoren en passende actie te 
ondernemen,	dit	om	het	verzuim	te	verminderen	en	uitval	te	voorkomen.	De	acties	variëren	van	een	brief	of	een	
telefoongesprek tot een huisbezoek of een gesprek met de studieloopbaanbegeleider en de RMC consulent 
op school. De ervaring leert dat vroegtijdig overgaan tot actie het meest effectief is. Als een verzuimmelding 
slechts een aankondiging is van een uitschrijving, is het meestal te laat om de verzuimmelding met positief 
resultaat (namelijk op school blijven) af te kunnen ronden.  
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hij/zij wordt uitgenodigd voor een gesprek met zijn 
of haar mentor. Er wordt dan ook direct een advies 
gegeven aan de leerplichtambtenaar, of hij/zij wel 
of niet direct actie moet ondernemen. Het heeft 
ook geholpen dat we vorig jaar twee bijeenkomsten 
hebben	georganiseerd:	een	bijeenkomst	met	
alle betrokkenen en een bijeenkomst met 
de jongeren, leerplicht en de school.”

Hoe is de procedure en de samenwerking 
met de trajectbegeleiders van LerenWerkt 
bij verzuim van jongeren die niet meer 
onder de leerplichtwet vallen? 

“Verzuim wordt iets later gemeld. Ze krijgen 
nog een tweede waarschuwing. Daar wordt 
een verslag van gemaakt, dat wordt besproken 
met de trajectbegeleider van LerenWerkt en de 
begeleider van Nidos, Lindenhout of Pact 18. 
Deze groep jongeren is toch wat moeilijker, mede 
door de overgang naar zelfstandig wonen. Nidos, 
Lindenhout of Pact 18 begeleiden de jongeren 
vanaf hun 18e jaar nog maar enkele maanden, dan 
komen ze bij de buurtcoaches en vluchtelingenwerk 
terecht en die begeleiding is op vrijwillige basis.”

Welke aandachtspunten zijn belangrijk
vanuit de praktijk ?

“Aandachtspunt zijn jongeren die het heel goed 
doen	in	de	ISK.	Vorig	jaar	is	er	een	pilot	uitgevoerd	
waarin enkele jongeren zijn doorgestroomd naar 
het vmbo op de Vavo, Deze jongeren komen 
dan in aanmerking voor een tegemoetkoming 
studiekosten, deze tegemoetkoming is te laag 
om in hun onderhoud te voorzien. Gemeenten 
geven aan dat jongeren gebruik moeten maken 
van de voorliggende voorziening en dat is 
studiefinanciering.	Dat	betekent	dat	deze	
jongeren een Entree opleiding moeten gaan 
volgen terwijl zij een hogere opleiding makkelijk 
aan	kunnen.	Samen	met	gemeenten	willen	
wij graag op zoek naar mogelijke oplossingen 
voor deze jongeren. Je moet de jongeren in hun 
kracht zetten. Als je dat niet doet, verlies je ze. 

De	ISK	wordt	maximaal	2	jaar	vergoed	als	een	
jongere voor zijn 18e wordt ingeschreven. Het 
Metzo	College	en	Gerrit	Komrij	College	werken	
erg mee om te kijken naar de maximumtijd dat 
iemand	bij	de	ISK	ingeschreven	kan	blijven.	Dat	kan	
soms	tot	19	jaar	en	dat	geeft	de	leerling	financieel	
de mogelijkheid om voltijd onderwijs te volgen. 

Een ander aandachtspunt is er voor jongeren die 
geen	goede	zelfreflectie	hebben.	Zij	zien	niet	goed	
welke	werknemers-	en	beroepsvaardigheden	en	
welke	beroeps-	en	leerhouding	er	in	Nederland	
worden	vereist.	Sommige	jongeren	moeten	
nog worden opgevoed in de Nederlandse 
cultuur. Dat heeft tijd nodig; een soort time out 
voorziening kan hierbij een tijdelijke oplossing 
zijn om buiten school aan zichzelf te werken.”

Hoe zijn de ervaringen met de 
leerplichtambtenaren?

“Dit wisselt per gemeente, maar dat verloopt 
eigenlijk heel goed. Wij krijgen dat niet altijd 
mee, omdat de meldingsprocedure via de school 
van plaatsing loopt. De gesprekken met de 
leerplichtambtenaar, de jongere, de begeleider 
en de school werken altijd wel goed. De jongeren 
komen eigenlijk altijd wel naar het gesprek met 
de leerplichtambtenaar. Er moet een grens zijn 
voor de jongeren, dus soms is het nodig om een 
proces-verbaal	op	te	maken.	Op	school	wordt	het	
jaar altijd met een rapport en een vervolgadvies 
afgesloten;	de	ISK	kent	geen	diploma’s.	Van	deze	
rapportuitreiking wordt altijd een feestje gemaakt. 
Dit hebben de jongeren dan al weer mooi behaald!”

Zijn er aanbevelingen richting leerplicht
en gemeente? 

“Bij jongeren onder de 18 jaar gaan de controle op 
het verzuim en het melden aan leerplicht steeds 
beter. Voor de 18 plussers blijft het lastig. Ik denk 
dat gemeenten daarin samen met het werkveld en 
de	school	moeten	optrekken.	Voor	18+	jongeren	die	
niet naar een beroepsopleiding kunnen omdat ze 
te laag zijn opgeleid, pleiten wij voor een koppeling 
van de inburgeringscursus en de Entree opleiding.”

Nieuwkomersleerlingen
Ook in de regio Achterhoek is het aantal vluchtelingen en statushouders toegenomen. 
Nieuwkomersjongeren vallen, net als alle andere jongeren tot 18 jaar, onder de 
Leerplichtwet. We praten met Anja Reimert, Senior Opleidingsmanager Vavo, ISK en het 
reken-taalteam op het Graafschap College, sector Educatie & Participatie in Doetinchem. 
Hoe wordt samengewerkt met de leerplichtambtenaar als nieuwkomers verzuimen?

Een nieuwkomer meldt zich aan en dan? 
“Nieuwkomers komen binnen bij de Internationale 
Schakelklas	(ISK),	gevestigd	in	het	Gerrit	Komrij	
College in Winterswijk en het Metzo College in 
Doetinchem. Jongeren die 17 jaar en ouder zijn 
en nog maar kort in Nederland of moeite hebben 
om snel de Nederlandse taal te leren, worden 
onder een convenant regeling uitbesteed aan 
het Graafschap College, In Doetinchem is ruimte 
voor twee groepen van in totaal 40 leerlingen. In 
Winterswijk	zit	één	groep.	Zij	volgen	in	de	ISK	een	
voltijd lesprogramma. In dit programma staan het 
leren van de Nederlandse taal, de Nederlandse 
cultuur	en	de	werk-	en	leerhouding	centraal.	Na	de	
ISK	gaan	de	leerlingen	naar	een	vervolgopleiding.	
Zodra jongeren onder de 18 jaar naar het regulier 
onderwijs kunnen, stimuleren wij dat.”

Welke verschillen zie je in het verzuim van 
jongeren die hier met hun ouders wonen 
en jongeren die hier zonder ouders zijn?

“Jongeren met ouders die nog maar kort in 
Nederland zijn, zijn heel druk geweest met het 
regelen van de gezinshereniging. Vanaf het moment 
dat zij weer samen zijn, moeten deze jongeren 
erg wennen aan het feit dat ze weer samen zijn. 
Ze	hebben	een	soort	loyaliteitsconflict.	Ze	zijn	
een aantal jaren helemaal alleen geweest en op 
zichzelf aangewezen. Zij hebben meer moeite 
om naar school te komen. Daarnaast moeten ze 
voor hun ouders ook vaak als tolk optreden.

Bij jongeren van ouders die al wat langer 
in Nederland wonen, zien we dat het wat 
makkelijker gaat. Zij gaan meestal wel naar 
school, doordat hun ouders de ouderrol 
makkelijker en beter op zich nemen.
Jongeren die hier alleen zijn, zonder 
ouders, verzuimen meer. Deze jongeren 
vallen onder begeleiding van Nidos.”

Welke arbeidsmarktperspectieven hebben
deze jongeren?

“De jongeren waarmee wij te maken hebben, zijn 
vaak al bijna 18 jaar of hebben een laag IQ, zijn 
moeilijk	lerend	en	hebben	een	andere	leer-	en	
werkhouding. Waarschijnlijk zijn zij niet in staat 
om naar het reguliere vo te gaan. Zij komen dan 
in aanmerking voor Entree en/of Inburgering. 
We proberen ze hier allemaal klaar te stomen 
voor de Entree, maar daarvoor moeten ze wel 
een bepaald taalniveau beheersen. Wij vinden 
dat ze ook naar de Entree moeten kunnen als 
ze niet aan die eis voldoen, om vervolgens door 
te kunnen stromen naar de arbeidsmarkt. We 
zijn bezig om dat vorm te geven. Jongeren die 
na het behalen van de Entree opleiding niet in 
staat zijn om een niveau 2 opleiding te volgen 
zijn tevens inburgeringsplichtig. Het behalen van 
een	startkwalificatie	geeft	ontheffing	van	de	
inburgeringsplicht. Voor een inburgeringstraject 
gaat een jongeren ongeveer 4 dagdelen naar 
school, daarom willen wij als Graafschap College 
de Entree opleiding en het inburgeringstraject 
tegelijkertijd aanbieden zodat deze jongeren 
een weekinvulling hebben en daarna kunnen 
doorstromen naar werk. We zien dat jongeren die 
analfabeet zijn en de taal niet beheersen heel goed 
kunnen werken. Daarom zou de Entree opleiding 
richting arbeidsmarkt er echt moeten komen.”

Hoe gaan jullie om met verzuim?
“Aanvankelijk ging dat wat moeizaam, maar er 
is al veel verbeterd doordat we alle regels en 
afspraken in onze studiegids hebben opgenomen. 
Deze duidelijkheid en structuur is voor jongeren 
prettig, zij weten hoe het onderwijs eruit ziet. 
De	verzuimcoördinator	reageert	direct	op	het	
verzuim door contact op te nemen met de jongeren 
en/of de begeleider. Bij veel verzuim stuurt de 
verzuimcoördinator	een	brief	naar	de	jongere	waarin	
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3. Voortijdig schoolverlaten

Voortijdig schoolverlaters zijn jongeren tussen 12 en 23 jaar die het onderwijs verlaten zonder 
startkwalificatie	(havo-,	vwo-,	mbo2-diploma).	Deze	jongeren	hebben	een	beperkt	toekomstperspectief	
op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Zij zijn twee keer zo vaak werkloos en worden vijf keer vaker 
verdacht	van	een	misdrijf	dan	jongeren	die	wel	een	startkwalificatie	hebben.1 

3.1 Nieuwe landelijke doelstelling
Het aantal voortijdig schoolverlaters in Nederland is de afgelopen jaren afgenomen van 71.000 in 2002 tot 
22.948	in	2016.	De	grootste	daling	is	te	zien	in	het	mbo	(daling	tot	5%2). Hiermee is de landelijke doelstelling 
‘maximaal	25.000	voortijdig	schoolverlaters	in	2016’	behaald.	Als	het	gaat	om	het	terugdringen	van	
voortijdig	schoolverlaten	in	Europa,	behoort	Nederland	tot	de	koplopers.	Vergeleken	met	de	28	EU-lidstaten,	
heeft Nederland een relatief laag percentage schooluitvallers (8,2%) in 2015, tegenover het Europese 
gemiddelde van 11%. Hoewel dit mooie resultaten zijn, is het zorgelijk dat er jaarlijks nog steeds zo’n 23.000 
jongeren	zonder	startkwalificatie	het	onderwijs	verlaten.	Daarom	heeft	de	overheid	een	nieuw	doel	gesteld:	
in 2021 mogen er niet meer dan 20.000 voortijdig schoolverlaters zijn. Om die doelstelling te behalen, wordt 
het programma ‘Aanval op schooluitval’ (www.aanvalopschooluitval.nl) voortgezet, en hebben RMC regio’s 
en onderwijsinstellingen opdracht gekregen om maatregelen te blijven nemen om uitval te voorkomen. 

3.2 Voortijdig schoolverlaten in de Achterhoek
Met	een	percentage	van	1,2%	voortijdig	schoolverlaters	in	2015	-	2016	neemt	RMC	Achterhoek	landelijk	
gezien de derde plek in. Er zijn twee RMC regio’s waar het percentage voortijdig schoolverlaters nog lager 
is. Het landelijke percentage is 1,7%. Het percentage 1,2% betekent dat 315 jongeren de regio Achterhoek 
voortijdig	met	hun	opleiding	zijn	gestopt.	Het	jaar	ervoor	waren	er	dat	nog	362	(1,3%).	Het	aantal	meldingen	
is	ten	opzichte	van	het	vorig	schooljaar	met	5%	gedaald	van	684	naar	650.	Het	aantal	meldingen	van	
uitgeschreven leerlingen is altijd hoger dan het uiteindelijke aantal voortijdig schoolverlaters. Dit wordt 
veroorzaakt doordat een deel van de uitgeschreven leerlingen in de loop van datzelfde schooljaar zich 
opnieuw	inschrijft	bij	een	(andere)	opleiding	of	alsnog	een	startkwalificatie	haalt.

Grafiek 5 Aantal uitgeschreven leerlingen 2015-2016 en 2016-2017
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1	 	http://cbs.overheidsdata.nl/71304ned
2  Het gaat om het percentage voortijdig schoolverlaters van het totaal aantal onderwijsdeelnemers aan het begin van het schooljaar.

Schoolverzuim 
onder nieuwkomers
Landelijk is er aandacht voor het hoge schoolverzuim 
onder nieuwkomers. Ook in Oost Gelre was er sprake van 
veel	schoolverzuim	onder	deze	groep.	Eind	2016	kreeg	
de leerplichtambtenaar van de gemeente Oost Gelre van 
verschillende kanten signalen dat nieuwkomers moeilijk 
de	gang	naar	school	(de	ISK	van	het	Gerrit	Komrij	College)	
in	Winterswijk	konden	vinden.	De	ISK	verzorgt	volledig	
dagonderwijs voor nieuwkomers en vluchtelingen die geen 
of weinig Nederlands spreken en die zich voorbereiden 
op een toekomst in Nederland. Belangrijkste doel van de 
ISK	is	dat	de	leerlingen	doorstromen	naar	het	reguliere	
Nederlandse onderwijs.

Na gesprekken met verschillende leerlingen, de locatieleider 
en de jeugdarts van de GGD, bleek dat het verzuim bij de 
meeste leerlingen uit Oost Gelre een gevolg was van de 
bereikbaarheid.	Vanuit	Oost	Gelre	is	de	afstand	naar	de	ISK	
rond	de	15	kilometer.	Via	de	Sociale	Dienst	Oost	Achterhoek	
(SDOA)	kregen	de	ouders	van	deze	leerlingen	slechts	een	
tijdelijke tegemoetkoming in de vervoerskosten, met het 
idee	dat	zij	na	afloop	van	de	vergoeding	–	net	zoals	andere	
Nederlandse	leerlingen	–	op	de	fiets	naar	school	zouden	
gaan.

Maar dit bleek in de praktijk niet zo te werken. Nadat 
de leerlingen geen vergoeding openbaar vervoer meer 
ontvingen, verscheen een groot aantal van hen niet meer 
op school. De wethouder van Oost Gelre en leden van het 
Maatjestraject voor nieuwkomers in Oost Gelre zijn toen 
samen	met	een	aantal	leerlingen	naar	school	gefietst.	Zij	
stelden vast dat het niet veilig is om deze route te laten 
fietsen	door	leerlingen	die	fietsen	en	het	Nederlandse	
verkeer niet gewend zijn. 

Door een goede samenwerking en afstemming tussen alle 
partijen is uiteindelijk besloten om de reiskostenvergoeding 
aan	de	ISK	voor	deze	leerlingen	te	herstellen.	Door	deze	
maatregel	is	het	schoolverzuim	van	de	ISK-leerlingen	uit	
Oost Gelre afgenomen. 
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Aalten 0 31 18 0 0 0 1 8 58

Berkelland 1 41 22 0 0 3 3 5 75

Bronckhorst 1 34 22 4 0 1 3 8 73

Doesburg 1 17 14 0 0 1 2 3 38

Doetinchem 3 69 55 4 2 2 13 20 168

Montferland 0 23 25 6 1 1 3 4 63

Oost Gelre 0 19 10 0 0 3 1 3 36

Oude Ijsselstreek 0 33 31 1 1 1 8 6 81

Winterswijk 1 44 31 0 0 3 6 1 86

Overige gemeenten 1 7 6 0 0 2 1 8 25

Totaal 8 318 234 15 4 17 41 66 703

1% 45% 33% 2% 1% 3% 6% 9% 100%

terug naar school

startkwalificatie behaald

werken
werken met opleidingscomponent

VSV-traject

hulpverlening

overige�
totaal

Tabel 8 Resultaten trajectbegeleiding 2016 – 2017

Grafiek 6 Resultaten trajectbegeleiding 2016 – 2017

werkzoekend of niet bemiddelbaar

�  Onder de categorie ‘Overige’ vallen de jongeren die zijn uitgestroomd vanwege detentie, zwangerschap, verhuizing, overlijden of reizen.  

3.3 Resultaten trajectbegeleiding
Na elke melding neemt het RMC contact op met de betreffende jongere en/of ouders en wordt een 
begeleidingstraject ingezet. Doel van deze trajectbegeleiding is dat de jongere teruggaat naar school 
en	een	startkwalificatie	behaalt.	Een	klein	deel	van	de	jongeren	wordt	geplaatst	in	één	van	de	VSV-
projecten:	Graafschap	helpt	Scoren,	Transferium	project	Winterswijk	of	bijvoorbeeld	Young	&	Kids.	In	deze	
projecten krijgen jongeren intensieve begeleiding, gericht op de toeleiding naar school of naar werk.

We spreken van een succesvolle plaatsing als de jongere weer naar school gaat, een 
startkwalificatie	heeft	behaald,	werkt	(al	dan	niet	in	combinatie	met	scholing)	of	is	geplaatst	in	
een	VSV-project.	In	het	schooljaar	2016-2017	is	82%	van	de	703	jongeren	succesvol	geplaatst.	
Landelijk ligt dit percentage rond de 50%. De trajectbegeleiding is in deze regio dus erg 
succesvol. Vergeleken met vorig schooljaar is het percentage succesvol geplaatste jongeren 
gestegen met 2%. Ook het aandeel jongeren dat is teruggeleid naar school, is toegenomen. 
Onderstaande	tabel	toont	de	resultaten	van	de	afgeronde	begeleidingstrajecten	in	2016-2017.	

Startkwalificatie behaald          

Terug naar school 

Werken

Werken met opleidingscomponent

VSV-traject

Hulpverlening

Werkzoekend of niet bemiddelbaar

Overige 

Als teruggaan naar school 
niet haalbaar is, wordt 
de jongere begeleid 
naar werk, al of niet in 
combinatie met scholing. 
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4. Voortgang VSV-aanpak 

4.1 Beleid voortzetten
Op hoofdlijnen handhaaft RMC Achterhoek in 2017-2018 de aanpak van voortijdig schoolverlaten, omdat het 
succes hiervan de afgelopen jaar is bewezen. Dit blijkt ook uit de resultaten: het VSV-percentage is in de regio 
Achterhoek inmiddels gedaald naar 1,2 procent. Ook blijft het RMC een aantal maatregelen ondersteunen 
die scholen inzetten om uitval te voorkomen. Zo wordt een deel van de kosten van de ‘Plusvoorzieningen’ 
(jeugdmaatschappelijk werk in de school) in het vo en mbo vanuit VSV-middelen bekostigd. 

4.2 Uitbreiding aanpak
Een aantal groepen krijgt blijvend extra aandacht:

•  Het RMC vervult een nieuwe rol bij leerlingen die uitstromen uit het praktijkonderwijs (pro) en het 
voortgezet speciaal onderwijs (vso). Deze jongeren hebben er, na uitstroom naar werk, vaak moeite mee 
om hun werk duurzaam te behouden. Veel pro- en vso-scholen bieden schoolverlaters gedurende een 
bepaalde periode nazorg, maar een deel van deze jongeren verdwijnt na verloop van tijd uit het zicht van 
de school, bijvoorbeeld na een verhuizing. Daarom is het belangrijk dat het RMC deze jongeren volgt en 
begeleiding organiseert.  
 
Om deze jongeren te kunnen blijven volgen, ontwikkelt Ingrado (de branchevereniging) in samenwerking 
met het ministerie van OCW en diverse RMC regio’s een instrument. RMC Achterhoek hoopt dit instrument 
rond de jaarwisseling in de regio te gaan gebruiken, zodat deze groep snel benaderd kan worden en 
worden overgedragen naar het juiste loket in de regio. 

•  Bij jongeren die al eerder uitvielen van school, de zogenaamde ‘oud VSV’ers’, ligt maatschappelijke uitval 
op de loer, vooral als zij zonder werk of opleiding thuis zitten. Het RMC heeft de opgave om deze groep 
jongeren de komende tijd scherper in beeld te krijgen en passende begeleiding te (laten) bieden.

•  ‘Achterhoekse jongeren in beeld’ heeft het doel jongeren tot 27 jaar die niet in beeld zijn bij RMC of 
gemeenten, weer in beeld te krijgen. Vaak gaat het om jongeren die in een kwetsbare situatie leven. Het is 
dan nodig om de leefsituatie op orde te krijgen, voordat kan worden nagedacht over opleiding en/of werk. 
In een pilot in de regio werken verschillende partijen samen om duidelijk te krijgen welke partij de regie 
heeft bij de ondersteuning van de jongere en hoe de verschillende verantwoordelijkheden daarin een plaats 
krijgen. Samenwerking met onder meer partijen uit het arbeidsmarktdomein, maar zeker ook uit het sociaal 
domein, is hierbij van groot belang. RMC coördineert deze samenwerking en heeft de regie van het project. 

•  Sinds dit schooljaar versterkt LerenWerkt de samenwerking tussen uitvoerders van pro/vso/Entree 
onderwijs, gemeenten en andere partijen. Dit gebeurt in de vorm van bijeenkomsten, waar thema’s worden 
besproken en voorstellen worden gedaan voor verbetering van de dienstverlening. Het afgelopen jaar 
kwamen bijvoorbeeld de volgende onderwerpen aan de orde: ‘de overgang van school naar werk vanuit 
praktijkonderwijs, vso of entree onderwijs’ en ‘wat betekent de monitorfunctie van RMC voor de pro/vso/
Entree-student?’. Ook informeert men elkaar over actuele ontwikkelingen die van belang zijn voor de 
samenwerking.  

De samenwerkende partijen leren elkaar 
beter kennen en weten elkaar daarmee ook 
gemakkelijker te vinden. Dit is in het belang 
van jongeren (in een kwetsbare positie).
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Relevante websites

www.lerenwerkt.nu 
www.zorgoogachterhoek.nl
www.meldcode.nl
www.ingrado.nl
www.vsvverkenner.nl
www.aanvalopschooluitval.nl
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