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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 (RMC) samen met scholen en jeugdhulporganisaties aan 
de bestrijding van schoolverzuim en schooluitval in de regio Achterhoek. Doel is dat alle jongeren een 
diploma op startkwalificatieniveau 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. Voor iedere leerling wordt een passende oplossing gezocht om 
verzuim	te	stoppen,	uitval	te	voorkomen	en	de	kans	op	een	startkwalificatie	te	vergroten.

Dit jaarverslag geeft een overzicht van de inspanningen en resultaten van LerenWerkt in RMC-regio 
Achterhoek	in	het	schooljaar	2017-2018.	De	RMC-regio	bestaat	uit	de	volgende	gemeenten:	Aalten,	
Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. 
Doetinchem is de contactgemeente voor de RMC-functie. 

54

‘Samen sterk tegen 
schooluitval’. Met 
die missie werken de 
afdelingen leerplicht 
van negen gemeenten
en de RMC samen 
met scholen en 
jeugdhulporganisaties 
aan de bestrijding van 
schoolverzuim 
en schooluitval in de 
regio Achterhoek.



1. LerenWerkt

De medewerkers van LerenWerkt zetten zich in voor jongeren die verzuimen en die op school dreigen 
uit te vallen. Het doel is dat zoveel mogelijk jongeren het onderwijs verlaten met een diploma op 
startkwalificatieniveau.	Dit	is	een	havo-diploma,	vwo-diploma	of	een	mbo2-	diploma.	Verlaten	jongeren	het	
onderwijs	zonder	startkwalificatie,	dan	worden	zij	teruggeleid	naar	het	onderwijs,	al	dan	niet	in	combinatie	
met werk. 

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	van	18	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 257 3.554 752 1.422 5.985

Berkelland 347 5.446 1.207 2.300 9.300

Bronckhorst 285 4.463 1.048 1.929 7.725

Doesburg 82 1.300 323 646 2.351

Doetinchem 613 6.933 1.461 3.230 12.237

Montferland 297 4.074 961 1951 7.283

Oost Gelre 273 3.804 945 1.641 6.663

Oude IJsselstreek 360 4.865 1.077 2.175 8.477

Winterswijk 289 3.594 777 1611 6271

TOTAAL 2.935 40.187 8.460 15.238 66.292

Tabel 1  Aantal kinderen/jongeren RMC regio Achterhoek (peildatum 1 augustus 2017)

1.3 Samenwerking met ketenpartners
Bij elke melding van verzuim en voortijdig schoolverlaten onderneemt LerenWerkt actie die ertoe moet 
leiden dat de jongere teruggaat naar school. Schoolverzuim ontstaat meestal vanuit achterliggende 
problematiek, zoals motivatieproblemen, sociale problematiek of gezinsproblemen. Zo nodig werkt 
LerenWerkt 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, helpen de 
leerplichtambtenaren of RMC-consulenten de jongere bij het zoeken naar werk of een ander passend traject. 
Hierbij werkt LerenWerkt samen met organisaties zoals het Leerwerkloket, het Werkgeverservicepunt, het 
Loopbaanplein, de Sociale Dienst of het UWV. 

1.4 Regionale samenwerking
In de Achterhoek is er zes keer per jaar een regionaal leerplichtambtenarenoverleg. Hierbij sluit de RMC-
coördinator ook aan. 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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A.	is	een	kwetsbare	16-jarige	jongen	van	gescheiden	
ouders, die al veel heeft meegemaakt in zijn jonge 
leven. Vanuit het speciaal basisonderwijs is hij op het 
Metzo College te Doetinchem geplaatst. Achteraf 
gezien was dit veel te hoog gegrepen en zou hij 
beter op zijn plek zijn in het praktijkonderwijs. Ik 
raakte als leerplichtambtenaar in 2017 betrokken bij 
A. omdat er sprake was van schooluitval. A. liep vast, 
vooral met zichzelf. Hij moest continu op zijn tenen 
lopen en wilde niet meer naar school. Het Metzo 
College stuurde hem naar de bovenschoolse time-
outvoorziening BOVO, zodat hij na 3 maanden weer 
zou kunnen terugkeren naar het Metzo College. Het 
liep echter anders. 

A. ging vaak niet naar de bovenschoolse voorziening, 
hij verzuimde veel en had thuis steeds meer 
aanvaringen met zijn moeder en broertje. Omdat 
zijn moeder A. niet meer de baas kon, is het sociaal 
team ingezet. De bovenschoolse voorziening was 
niet de oplossing voor A. Daarom heb ik tijdens een 

disciplinair overleg met het samenwerkingsverband 
voorgesteld om A. naar de Horizon te laten gaan. 
Dit is een traject van een schooljaar waarin het 
onderwijs op een laag pitje staat en vooral wordt 
gewerkt aan de persoon. Hier wordt grondig 
uitgezocht wat er speelt en wat de beste school voor 
A. zou kunnen zijn. 

In eerste instantie ging het goed, maar na enige tijd 
liep A. ook hier vast, hij verzuimde wederom. Als 
ik een gesprek met hem had gehad, ging het weer 
even beter, maar A. had meer nodig dan alleen de 
Horizon, want hij had heel wat uit het verleden te 
verwerken. Hij heeft mij in vertrouwen verhalen 
verteld waar ik als volwassen persoon heel veel 
moeite mee heb. Er werd hulp ingezet vanuit het 
sociaal team, maar dat wilde het gezin liever niet. 
Uiteindelijk heb ik samen met de medewerker van 
het sociaal team besloten om Forza in te zetten. 
Dit is een traject voor schoolverzuimers dat wordt 
verzorgd door de jeugdreclassering. Het is een 

verplicht onderdeel van de MAS (methodische 
afhandeling schoolverzuim).

Omdat A. ondanks de inzet van Forza, bleef 
verzuimen, heb ik besloten om een proces verbaal 
op te maken. Daarbij gaf A. ook aan het niet alleen 
te kunnen. De Raad voor de Kinderbescherming 
heeft onderzoek gedaan en bracht een OTS-advies 
(onder toezichtstelling) uit aan de rechter. Datzelfde 
advies had ik ook gegeven, omdat er nog een kind 
met problemen in het gezin was.  

Er is een voogd aangesteld van de William 
Schrikker Groep. Uit overleg met het sociaal team 
en met mij kwam naar voren dat school voor A. 
even op een laag pitje moet staan en dat er eerst 
behandeling moet plaatsvinden. Er is gekozen 
voor dagbesteding bij Bij Ben Dagbesteding, 
een zorgboerderij in Braamt. Deze Ben Falk heeft 
bij Pluryn gewerkt en weet precies hoe je met 
deze jongens moet omgaan. Dit is een gouden 
zet geweest. Het gaat momenteel zo goed met A., 
dat ook weer gedacht kan worden aan school. Hij 
krijgt nu therapie voor zijn trauma’s en dat pakt 
hij goed op. Samen hebben we besloten dat een 
BBL opleiding haalbaar moet zijn. Na zijn positieve 
ervaringen bij Ben, wil A. graag hovenier worden. We 

zijn terecht gekomen bij de BBL-opleiding Hovenier 
op niveau 1 (A.  heeft geen vooropleiding). Voor deze 
opleiding moet A. een arbeidscontract hebben bij 
een erkend leerbedrijf voor minimaal 20 uur. Hans 
Janssens, hoofd afdeling openbare werken van de 
gemeente Montferland heeft een gesprek gehad 
met A. en wil hem graag die kans geven. 

A. is hier heel erg blij mee, eindelijk is het gelukt. 
Eindelijk is hij trots op zichzelf. Samen met Ben 
van Bij Ben wordt bekeken wanneer A. er klaar 
voor is om de overstap naar de leerwerkplek bij 
gemeente Montferland te maken. Juist omdat het 
om zo’n kwetsbare jongen gaat moet dit stap voor 
stap gebeuren. Bij P&O zijn alle voorbereidingen 
al getroffen voor het contract. Echter nu blijkt 
dat de opleiding BBL Hovenier niveau 1 niet in 
Doetinchem, maar in Almelo wordt gegeven. Na 
overleg heeft de collega van het leerlingenvervoer 
besloten om toestemming te vragen aan het 
College van de gemeente Montferland om af te 
wijken van de verordening leerlingenvervoer en de 
hardheidsclausule toe te passen, zodat voor deze 
jongen vervoer kan worden ingezet.
Het college heeft hiermee ingestemd. A. krijgt 
hierdoor alle kansen, waardoor hij een mooie 
toekomst tegemoet kan gaan. 

‘ Met vereende krachten’
 
Een persoonlijk verhaal van Monique Lenting, leerplichtambtenaar 
bij de Gemeente Montferland, over de casus van A. (16 jaar)

De jongens op de foto komen niet voor in het verhaal
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absoluut 
verzuim

relatief verzuim 
preventief

relatief verzuim 
signaalverzuim

ziekte verzuim luxe  
verzuim totaal

Aalten 0 12 3 3 1 19

Berkelland 0 0 3 4 0 7

Bronckhorst 0 0 7 4 0 11

Doesburg 0 4 2 0 0 6

Doetinchem 8 6 19 1 4 38

Montferland 0 6 4 0 0 10

Oost Gelre 0 10 3 0 4 17

Oude IJsselstreek 0 5 5 1 0 11

Winterswijk 2 7 2 1 0 12

TOTAAL PO 10 50 48 14 9 131

absoluut 
verzuim

relatief verzuim 
preventief

relatief verzuim 
signaalverzuim

ziekte verzuim luxe  
verzuim totaal

Aalten 1 19 21 18 0 59

Berkelland 1 28 24 25 4 82

Bronckhorst 0 3 41 21 2 67

Doesburg 1 26 7 10 2 46

Doetinchem 13 9 149 32 2 205

Montferland 0 6 88 19 3 116

Oost Gelre 0 29 28 15 4 76

Oude IJsselstreek 0 29 23 18 6 76

Winterswijk 0 7 37 20 2 66

TOTAAL VO 16 156 418 178 25 793

absoluut 
verzuim

relatief verzuim 
preventief

relatief verzuim 
signaalverzuim

ziekte verzuim luxe  
verzuim totaal

Aalten 0 1 21 1 0 23

Berkelland 1 7 35 4 0 47

Bronckhorst 0 4 38 1 0 43

Doesburg 1 2 15 1 0 19

Doetinchem 6 3 65 2 1 77

Montferland 0 4 31 2 0 37

Oost Gelre 0 2 40 4 1 47

Oude IJsselstreek 0 0 32 5 0 37

Winterswijk 0 4 27 1 0 32

TOTAAL MBO 8 27 304 21 2 362

Tabel 2 Verzuimmeldingen2. 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. 

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 bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en moet een goede 
verzuimregistratie bijhouden. 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	Tabel	2	staat	het	aantal	verzuimmeldingen	in	het	schooljaar	2017-2018	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 Aantal verzuimmeldingen 2016-2017 en 2017-2018
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2.2 Vrijstelling of gedogen
Op grond van de Leerplichtwet kunnen leerlingen worden vrijgesteld van de leerplicht. 
In	2017-2018	zijn	vrijstellingen	verleend	op	grond	van	de	volgende	redenen:	

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 3 Vrijstellingen/verlof 2017 - 2018

Artikel 5,
onder a

Artikel 5,
onder b

Artikel 5,
onder c

Artikel 11, 
onder d

Artikel 11, 
onder g Artikel 15   Totaal

Aalten 10 6 3 0 0 1 20

Berkelland 3 3 1 0 0 4 11

Bronckhorst 10 7 2 0 0 1 20

Doesburg 3 0 1 1 0 0 5

Doetinchem 12 0 3 0 1 5 21

Montferland 2 2 1 0 0 1 6

Oost Gelre 3 2 0 0 0 0 5

Oude IJsselstreek 5 2 4 0 0 1 12

Winterswijk 4 8 2 0 5 6 25

Totaal 52 30 17 1 6 19 125

Tabel 5 Recidive in 2017 – 2018

PO VO MBO

Aalten 1 6 4

Berkelland 0 9 9

Bronckhorst 0 5 2

Doesburg 0 8 2

Doetinchem 4 18 6

Montferland 0 20 2

Oost Gelre 1 12 8

Oude IJsselstreek 0 3 2

Winterswijk 0 5 4

Totaal 6 86 39

VO MBO

Aalten 0 1

Berkelland 0 2

Bronckhorst 0 5

Doesburg 1 4

Doetinchem 3 3

Montferland 0 2

Oost Gelre 1 0

Oude IJsselstreek 0 4

Winterswijk 1 2

Totaal 6 23

Tabel 4 Gedoogsituaties 2017 – 2018

Soms komt het voor dat een jongere een verkeerde studiekeuze heeft gemaakt en nog niet kan instromen 
bij een andere opleiding. De school blijft dan verantwoordelijk om de jongere een passend onderwijstraject 
aan te bieden. Mocht dat niet lukken dan kan de leerplichtambtenaar bij hoge uitzondering gedogen dat de 
jongere tijdelijk geheel of gedeeltelijk niet naar school gaat. Voorwaarden zijn dat een jongere een andere 
vorm van dagbesteding heeft en is ingeschreven bij een opleiding voor het nieuwe schooljaar.

Tabel 4 geeft aan hoeveel jongeren een gedoogbeslissing hebben gekregen. 
Tabel 5 laat zien hoeveel jongeren gedurende het schooljaar opnieuw zijn gaan verzuimen.
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Grafiek 2 Verwijzingen naar Halt en Proces-verbaal
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2.4 Resultaten verzuimmeldingen2.3 Zorg en handhaving
 
2.3.1 Verwijzing naar zorg 
Sinds maart 2017 werken de leerplichtambtenaren op basis van de Methodische Aanpak Schoolverzuim 
(MAS).	Bij	meldingen	van	ongeoorloofd	schoolverzuim,	beschrijft	de	MAS	in	een	stappenplan	vier	routes:	
vrijwillige jeugdhulp, HALT-straf, dwang in civielrechtelijk kader of dwang in strafrechtelijk kader. Bij verzuim 
met achterliggende problematiek staat de inzet van jeugdhulp voorop. 
Het is gebleken dat de uitwerking van de MAS per gemeente kan verschillen. Er wordt in de MAS uitgegaan 
van een lokale overlegstructuur, en deze structuur is afhankelijk van lokale afspraken.

2.3.2 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. 

2.3.3 Proces verbaal 
Bij ongeoorloofd verzuim kan de leerplichtambtenaar een proces verbaal opmaken. Dit gebeurt pas na een 
officiële	waarschuwing	als	de	leerplichtambtenaar	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. 

Sinds maart 
2017 werken de 
leerplichtambtenaren 
op basis van de 
Methodische Aanpak 
Schoolverzuim (MAS).
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Aalten 19 0 0 0 0 0 0 19

Berkelland 7 0 0 0 0 0 0 7

Bronckhorst 9 2 0 0 0 0 0 11

Doesburg 3 3 0 0 0 0 0 6

Doetinchem 22 10 4 0 0 0 2 38

Montferland 8 0 2 0 0 0 0 10

Oost Gelre 12 4 0 0 0 0 1 17

Oude IJsselstreek 5 2 1 0 0 0 3 11

Winterswijk 6 0 1 0 0 0 5 12

Totaal PO 91 21 8 0 0 0 11 131

Tabel 6 Resultaten verzuimmeldingen 2017-2018 

terug naar school van inschrijving

naar andere school

hulpverlenings traject

VSV-project

werken
overdracht naar tb 18+

overige
totaal

Aalten 53 3 1 0 0 0 2 59

Berkelland 80 0 2 0 0 0 0 82

Bronckhorst 55 6 4 1 0 1 0 67

Doesburg 29 5 4 1 1 0 6 46

Doetinchem 160 21 15 2 3 2 2 205

Montferland 107 0 9 0 0 0 0 116

Oost Gelre 61 11 3 0 0 0 1 76

Oude IJsselstreek 70 3 3 0 0 0 0 76

Winterswijk 45 10 5 0 0 0 6 66

Totaal VO 660 59 46 4 4 3 17 793

Aalten 15 2 0 3 0 2 1 23

Berkelland 37 3 1 1 0 2 3 47

Bronckhorst 37 3 1 0 1 1 0 43

Doesburg 12 3 2 0 1 0 1 19

Doetinchem 55 8 3 6 1 1 3 77

Montferland 32 2 1 1 0 0 1 37

Oost Gelre 38 7 0 2 0 0 0 47

Oude IJsselstreek 34 0 1 0 1 0 1 37

Winterswijk 25 2 0 1 0 0 4 32

Totaal MBO 285 30 9 14 4 6 14 362

    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 Maatwerk in onderwijstijd 
Soms kunnen kinderen vanwege psychische of lichamelijke beperkingen tijdelijk of gedeeltelijk niet naar school. 
Het is dan mogelijk om af te wijken van het minimaal vereiste aantal uren onderwijstijd en deze leerlingen een op 
maat gemaakt onderwijsprogramma aan te bieden. 

Het bevoegd gezag van de school moet hiervoor instemming vragen van de Inspectie van het Onderwijs. Ook 
moet er een ontwikkelperspectief (OPP) zijn, waarin onder andere is vastgelegd welke ondersteuning de leerling 
krijgt aangeboden en hoe de leerling weer toegroeit naar het wettelijk vereiste aantal uren onderwijs.
Deze	regeling	geldt	vanaf	1	augustus	2018	voor	primair	en	voortgezet	onderwijs.	In	het	speciaal	onderwijs	
bestaat deze mogelijkheid al een aantal jaren. Tot nu toe kreeg een deel van deze groep leerlingen vrijstelling van 
onderwijs. Zij gingen dus (tijdelijk) niet naar school. Omdat deze leerlingen wel baat hebben bij onderwijs, is het 
door een wijziging in de Variawet sinds 1 augustus mogelijk om hen maatwerk in onderwijstijd te bieden.

2.5.2 AVG en Leerplicht/RMC
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) versterkt de positie van een ieder van wie gegevens 
worden verwerkt. Naast nieuwe privacyrechten, worden bestaande privacyrechten van burgers versterkt.

Privacy van jongeren  De belangen van jongeren worden in de AVG apart benoemd en worden sterker 
beschermd. Voor de verwerking van persoonsgegevens van deze kwetsbare groep is ouderlijke toestemming 
vereist	als	er	geen	wettelijke	grondslag	is	(tot	16	jaar).	Omdat	er	voor	leerplichtambtenaren	en/of	RMC	
consulenten wel sprake is van een wettelijke grondslag, hebben zij geen toestemming van ouders nodig.
Als	een	jongere	ouder	dan	16	jaar	liever	niet	wil	dat	zijn	ouders	aanwezig	zijn	bij	een	gesprek	met	de	
leerplichtambtenaar of RMC-consulent, dan dient dit gerespecteerd te worden. Dit wordt in een verklaring 
vastgelegd. Ouders kunnen hier niet tegen ingaan, maar zij zijn op grond van de Leerplichtwet (artikel 2) wel 
verantwoordelijk voor het schoolverzuim van hun minderjarig kind. Dit betekent dat de feitelijkheden rondom het 
verzuim aan de ouders moeten worden meegedeeld. Vanuit de privacy wetgeving is het toegestaan om ouders 
te informeren over het verzuim (hoe vaak en wanneer), maar niet om hen, zonder toestemming van de jongere, 
te vertellen wat hun kind als reden voor het verzuim heeft opgegeven. Het is dus niet toegestaan om de ouders 
informatie te geven over de inhoud van het gesprek met de jongere.

Nut en noodzaak  Met	de	komst	van	de	AVG	gaan	we	terug	naar	de	basis:	minimale	gegevensverwerking	
in plaats van uitgebreide verslagen en rapportages bewaren in registratiesysteem of mailbox. Van de 
leerplichtambtenaar wordt verwacht dat hij zich opnieuw bewust wordt van zijn taak en rol. Heeft wat hij noteert 
of verwerkt een relatie met de oorzaak van het verzuim of de schooluitval? Zit hij nog op de eigen stoel, of op 
de stoel van de school of een (keten)partner? Is de informatie die de leerplichtambtenaar of consulent over een 
jongere vastlegt ‘nice to know’ of ‘need to know’, handig of noodzakelijk voor de uitvoering van de taak?

Gesprekspartner  Het is belangrijk dat leerplichtambtenaren en RMC-consulenten goed op de hoogte zijn 
van de wetgeving, zodat ze samen met managers, beleidsadviseurs en privacy-adviseur of functionaris 
gegevensbescherming (FG) kunnen sparren over (nieuw) beleid, werkprocessen en gegevensuitwisseling.

Als de werkprocessen goed zijn beschreven en het geformuleerde beleid ‘AVG-proof’ is, zijn de meeste vragen 
vaak al opgelost.
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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.

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%).	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	
(7,1%)	in	2017,	tegenover	het	Europese	gemiddelde	van	10,6%.	

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 per jaar zijn. Om die doelstelling te behalen, wordt het 
programma ‘Aanval op schooluitval’ (www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vsv) voortgezet, en hebben RMC-
regio’s en onderwijsinstellingen de opdracht om maatregelen te blijven nemen om uitval te voorkomen. 

3.2 Voortijdig schoolverlaten in de Achterhoek
Met	een	percentage	van	1,3%	voortijdig	schoolverlaters	in	2016	-	2017	staat	RMC	Achterhoek	landelijk	
gezien	opnieuw	op	de	derde	plaats.	Het	percentage	1,3%	betekent	dat	356	jongeren	in	onze	regio	voortijdig	
met	hun	opleiding	zijn	gestopt.	Het	jaar	ervoor	waren	dat	er	315	(1,2%).	Dat	de	cijfers,	ook	landelijk,	een	
iets slechter beeld geven dan vorig jaar, komt voort uit een gewijzigde meetsystematiek bij DUO1. Vanaf 
het	schooljaar	2016-2017	wordt	bij	de	berekening	van	de	VSV-cijfers	gebruikgemaakt	van	een	volledig	
geautomatiseerde bestandskoppeling. Dit heeft geleidt tot een correctie van het landelijke aantal. Een 
nauwkeurige één-op-één vergelijking met de cijfers van voorgaande jaren is dus niet mogelijk.

We moeten ons bij deze cijfers over voortijdig schoolverlaten realiseren dat de landelijke en regionale 
cijfers alleen betrekking hebben op de uitval in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. 
Jongeren	die	zonder	startkwalificatie	uitstromen	uit	het	praktijkonderwijs	of	voortgezet	speciaal	onderwijs	
en niet doorstromen naar vervolgonderwijs, worden hierbij niet meegeteld.

1   https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/onderwijs-algemeen/leerlingen-en-studenten/prestaties-voortijdig-
schoolverlaten/vsv-in-het-middelbaar-beroepsonderwijs

2.5.3 Geoorloofd verzuim
Bij afwezigheid van een leerling gaat de school na of de reden hiervan bekend is. Is er 
bijvoorbeeld sprake van ziekte of schorsing, dan gaat het om geoorloofd schoolverzuim. Scholen/
onderwijsinstelling mogen geoorloofd verzuim niet melden bij het verzuimloket van DUO. 
Bij twijfels over ziekteverzuim, moet de school eerst in actie komen, bijvoorbeeld door de 
jongere door te verwijzen naar de jeugdarts. Als ouders niet meewerken (zich niet controleerbaar 
opstellen), laat de school de ouders weten dat het vermoeden bestaat dat er sprake is van 
ongeoorloofd verzuim en dat zij de uren die de leerling afwezig is vanaf nu als zodanig zullen 
aanmerken. Vervolgens kan de school via het verzuimloket ‘overige verzuim’ melden. Op het 
moment dat de leerplichtambtenaar deze melding krijgt, kan hij de melding oppakken als 
ongeoorloofd verzuim en onderzoek gaan doen. 

Als er enkel sprake is van ziekteverzuim en de school heeft een verzuimmelding bij DUO gedaan, 
dan moet de leerplichtambtenaar de school laten weten dat ze deze meldingen niet mogen doen. 
De leerplichtambtenaar doet deze melding vervolgens af via het verzuimloket als ‘onterechte 
melding’. Dit wordt vervolgens opgenomen in het administratiesysteem.

2.6 Verzuim 18+  
Voor	jongeren	vanaf	18	jaar	is	LerenWerkt	sinds	schooljaar	2015-2016	gestart	met	de	
verzuimaanpak ‘We missen je’. Omdat ruim 90 procent van de voortijdig schoolverlaters ouder 
is	dan	18	jaar,	wordt	deze	aanpak	de	komende	schooljaren	voortgezet.	Het	verzuim	van	deze	
groep wordt goed gemonitord en er wordt zo snel mogelijk actie ondernomen om het verzuim 
te verminderen en uitval te voorkomen. De werkwijze wordt afgestemd op de werkwijze van de 
mbo-instelling waar de verzuimende jongere is ingeschreven, zodat alle jongeren op één mbo 
instelling op dezelfde manier worden behandeld als het om verzuim gaat. In het verslagjaar zijn 
345	meldingen	van	verzuim	door	jongeren	van	18	jaar	of	ouder	in	behandeling	genomen.	Het	
overgrote deel is afkomstig van mbo-instellingen in aangrenzende RMC-regio’s, zoals het Rijn 
IJssel College en het ROC van Twente. 

In afstemming met de school kiest LerenWerkt voor acties die passen bij de betreffende 
jongere.	Dit	kan	variëren	van	een	brief,	telefoongesprek	of	huisbezoek	tot	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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Overige 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3

Werk 13 27 24 17 84 34 14 29 27 269

Hoogst haalbare 2 1 1 1 7 7 1 1 2 23

School 7 34 25 8 57 18 9 23 27 208

Participatiewet 1 12 3 3 17 4 8 2 20 70

Verhuisd 1 1 0 1 2 1 1 2 4 13

Onterechte melding 1 3 0 0 1 0 0 0 0 5

Ongemotiveerd 2 1 4 6 11 5 0 2 0 31

Tijdelijke opname / hulpverlening 2 3 2 1 19 4 2 1 1 35

School buitenland 0 0 3 0 4 0 1 1 0 9

23 of ouder en onbekend 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Niet bereikbaar 1 2 2 0 10 1 1 4 9 30

Werkproces	Nazorg	18+ 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3

Wacht op inschrijving 0 6 5 0 10 0 2 3 1 27

Startkwalificatie	behaald 3 2 1 2 2 2 0 2 1 15

Wajong 0 0 1 1 5 1 2 0 1 11

Detentie 0 0 0 0 1 0 1 2 2 6

Werk	+	interne	opleiding	 1 0 1 0 3 1 1 1 1 9

Particuliere opleiding 0 3 2 1 2 1 0 0 2 11

Schoolvervangend traject 0 0 0 0 1 2 2 2 0 7

Totaal 34 95 74 41 237 82 46 77 100 786

Berkelland

Aalte
n

Bronckhorst

Doesburg

Doetin
chem

Montfe
rla

nd

Oude IJs
selstre

ek

Winterswijk

totaal

Tabel 7 Meldingen en resultaten voortijdig schoolverlaters

Oost-G
elre

3.3 Resultaten begeleiding RMC  
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.	Als	teruggaan	naar	school	niet	haalbaar	is,	wordt	de	jongere	begeleid	naar	werk,	al	
of niet in combinatie met scholing of een ander passend maatwerktraject. 

We	spreken	van	een	succesvolle	plaatsing	als	de	jongere	weer	naar	school	gaat,	een	startkwalificatie	heeft	
behaald, werkt (al of niet in combinatie met scholing) of is geplaatst in een VSV-project. Onderstaande tabel 
toont	de	resultaten	van	de	afgeronde	begeleidingstrajecten	in	2017-2018.	

Na elke melding neemt het RMC contact op 
met de betreffende jongere en wordt een
begeleidingstraject ingezet, met als doel dat 
de jongere teruggaat naar school en een
startkwalificatie behaalt

    Onder de categorie ‘Overige’ vallen de jongeren die niet binnen de andere uitstroomresultaten vallen, zoals bijvoorbeeld zwangerschap, reizen, etc.
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Achterhoekse jongeren in beeld 
Alle Achterhoekse jongeren tot 27 jaar gaan naar school, zijn aan het werk of hebben een 
passende dagbesteding. Dat is de regionale ambitie van LerenWerkt, gemeenten en andere 
betrokken partijen in de Achterhoek. Om deze ambitie waar te maken is het allereerst nodig 
dat alle jongeren in beeld zijn, vooral de jongeren die niet op school zitten, niet werken en 
geen uitkering hebben. Deze jongeren noemen we ‘bankzitters’. Meestal zijn bankzitters 

jongeren in een kwetsbare positie2 met een gecompliceerde problematiek. 

Vier inspirerende praktijkvoorbeelden
Inzet van de pilot ‘Achterhoekse jongeren in 
beeld’ is om de bankzitters in de regio te vinden 
en vervolgens te begeleiden naar school, 
werk of dagbesteding. Inmiddels is hiermee in 
Achterhoekse gemeenten al heel wat ervaring 
opgedaan. Ervaringen waar anderen mogelijk 
van kunnen leren. De brochure ‘Achterhoekse 
jongeren in beeld’3 beschrijft de aanpak van vier 
gemeenten:	Aalten,	Bronckhorst,	Doesburg	en	Oost	
Gelre. Op welke manier vinden en ondersteunen 
deze gemeenten bankzitters? Waar lopen ze 
tegenaan? En wat helpt om deze jongeren weer op 
de rails te krijgen? In interviews zijn deze vragen 
voorgelegd aan betrokken medewerkers van de 
vier genoemde gemeenten. Het resultaat van deze 
gesprekken	vindt	u	in	de	brochure:	vier	inspirerende	
praktijkvoorbeelden.

Samenwerking en afstemming
Inspirerend, omdat de gemeenten een verschillende 
aanpak hebben en eigen accenten leggen. Er 
leiden verschillende wegen naar Rome, en het 
is leerzaam en inspirerend om die verschillen te 
verkennen. Maar er zijn ook overeenkomsten. Zo 

investeren alle vier de gemeenten nadrukkelijk in 
samenwerking en afstemming, en benadrukken 
de	geïnterviewden	zonder	uitzondering:	als	we	
deze doelgroep verder willen helpen, is het van 
essentieel belang dat we de handen ineen slaan. 
Niet alleen interne samenwerking en afstemming 
tussen de verschillende domeinen is noodzakelijk, 
ook is het essentieel dat alle betrokken partijen op 
lokaal en regionaal niveau met elkaar samenwerken. 
‘Ontschotting’, ‘korte lijnen’, ‘communiceren’, ‘een 
integrale aanpak’; het zijn begrippen die in alle 
gesprekken naar voren komen.

Buiten de gebaande paden
Als de brochure dan ook iets duidelijk maakt, dan 
is het wel dat we onze regionale ambitie alleen 
kunnen realiseren als alle betrokken partijen en 
functionarissen de handen ineenslaan. Dat betekent 
ook, zo blijkt uit de verhalen van de vier gemeenten, 
dat we ons pragmatisch moeten opstellen, bereid 
moeten zijn om af en toe een grens te overschrijden. 
Anders	gezegd:	bankzitters	zijn	erbij	gebaat	als	
we niet al te strak omgaan met grenzen tussen 
beleidsterreinen, organisaties en domeinen. 

2  Jongere, die uitstroomt of in het verleden is uitgestroomd uit het Praktijkonderwijs (PRO), het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), 
Entree	of	MBO2	zonder	startkwalificatie	en	geen	recht	heeft	op	een	uitkering	in	het	kader	van	de	Participatiewet	of	Wajong,	die	
extra	ondersteuning	behoeft	bij	het	behalen	van	een	startkwalificatie,	doorstroom	naar	werk	of	een	vorm	van	dagbesteding.

3 Zie www.lerenwerkt.nu/achterhoekse-jongeren-in-beeld
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4. Voortgang VSV-aanpak 

4.1 Beleid voortzetten
RMC Achterhoek zet de aanpak van voortijdig schoolverlaten ook in 2018 – 2019 voort, omdat het succes 
hiervan de afgelopen jaren is bewezen. Dit blijkt uit de resultaten: het VSV-percentage is in onze regio 
inmiddels gedaald naar 1,3 procent onder het landelijk gemiddelde van 1,75%. 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 met 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 zo 
nodig begeleiding organiseert.  
 
Om deze jongeren in kwetsbare positie te kunnen blijven volgen, ontwikkelde Ingrado (de branche-
vereniging) in samenwerking met het ministerie van OCW en diverse RMC-regio’s een instrument waarmee 
we jongeren in een kwetsbare positie kunnen volgen. Dit instrument is voor onze regio aangevuld met 
meer specifieke inkomensinformatie. Zo kunnen we tijdig en samen met de woongemeenten voorkomen 
dat deze jongeren onnodig langdurig langs de kant staan. Deze groep kan zo nodig snel worden benaderd 
en worden overgedragen aan 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 beter in beeld te krijgen en passende begeleiding te (laten) bieden.

•  De pilot ‘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 Achterhoek coördineert deze samenwerking en heeft de 
regie van het project.

  In 2018 gaf LerenWerkt in het kader van de pilot een brochure4 uit die de aanpak beschrijft van de 
gemeenten Aalten, Doesburg, Oost Gelre en Bronckhorst. De aanpak van deze gemeenten verschilt, maar 
ze investeren alle vier nadrukkelijk in samenwerking en afstemming. De brochure maakt duidelijk dat de 

regionale ambitie alleen is te realiseren als alle betrokken partijen en functionarissen de handen ineenslaan. 
Dat betekent ook, zo blijkt uit de verhalen van de vier gemeenten, dat betrokkenen niet al te strak omgaan 
met grenzen tussen beleidsterreinen, instituten en domeinen.

•  Om de samenwerking tussen uitvoerders van praktijkonderwijs, vso, entree-onderwijs, gemeenten en 
andere partijen te versterken, organiseert LerenWerkt bijeenkomsten, waar thema’s worden besproken 
en voorstellen worden gedaan voor verbetering van de dienstverlening. Het afgelopen jaar kwamen onder 
meer 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-leerling?’. 
Ook informeren de deelnemers elkaar over actuele ontwikkelingen die van belang zijn voor de 
samenwerking. Gemiddeld bezoeken zo’n 60 mensen uit de regio deze bijeenkomsten, en uit de evaluaties 
blijkt dat de deelnemers hierover erg enthousiast zijn.  Ze leren elkaar beter kennen en weten elkaar 
daarmee ook gemakkelijker te vinden. Dit is in het belang van jongeren (in een kwetsbare positie).

4   Zie www.lerenwerkt.nu/achterhoekse-jongeren-in-beeld
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Relevante websites

www.lerenwerkt.nu
www.lerenwerkt.nu/achterhoekse-jongeren-in-beeld 
www.meldcode.nl
www.ingrado.nl
www.vsvverkenner.nl
www.duo.nl 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vsv
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