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VERZUIM

Aantallen proces-verbaal 

2016/2017
5+0 (Halt)

2017/2018
4+4 (Halt)

Aantal VSV’ers verdeeld: VO
3

VOORTIJDIGE SCHOOLVERLATERS (VSV)

VRIJSTELLINGEN EN VERLOF
Aantallen vrijstellingen van inschrijfplicht

2017/
2018

Lichamelijke of psychische omstandigheden
(cumulatief) 

7

Richting van het onderwijs 0
Schoolbezoek buitenland 4

Vervangende leerplicht

1
Vrijstelling geregeld schoolbezoek 1
Vrijstelling door volgen van ander onderwijs

0

Nu leren

Dat werkt

Later goed

Teveel jongeren ondervinden problemen in hun leerloopbaan, waardoor ze te vroeg stoppen met 
hun opleiding en geen startkwalificatie (MBO 2, 3 of 4, HAVO of VWO diploma) halen. Het aantal 
VSV-ers is aan het dalen, maar is nog altijd te hoog. De landelijke actie ingezet om het aantal 
nieuwe voortijdig schoolverlaters te halveren met als doel een verlaging van het aantal VSV-ers 
naar 22.500 in 2017/18. Op dit moment zijn er 23.699 VSV’ers in Nederland over het schooljaar 
2016-2017. Dit is 1,75% van het aantal studenten.

2017

192
2014 2015

230

Totaal aantal 4-jarigen in Bergen

TOTAAL AANTAL LEERLINGEN

Aantal leerlingen dossiers 

2017/18

183
2015/16 2016/17

176 194

Totaal aantal leerlingen 5-18 jaar

2017

4.019
2014

4.302
2015

4.292
2016

4.119

2016

204

2016/
2017

1,1%3 15Leeftijd:
2016/2017 > 18 jr.< 18 jr.

schoolverlaters in Bergen. Dit is lager dan het regionale 
gemiddelde (1,66%)en het landelijk gemiddelde (1,75%). 
De VSV cijfers zijn voorlopige cijfers en niet te vergelij-
ken met voorgaande jaren vanwege een kwalitatieve 
verbetering van de registratie bij het ministerie. 

Totaal aantal
inwoners 18-23 jaar

Totaal aantal
inwoners 23-27 jaar

Er zijn een aantal verzuimsoorten. Absoluut verzuim is het niet ingeschreven staan op een 
school. Relatief verzuim gaat om spijbelen, te laat komen en luxe verzuim. Luxe verzuim is 
het zonder toestemming onder schooltijd op vakantie gaan. 

THUISZITTERS

Absoluut verzuim 

2017/18

0
2015/16

4
2016/17

0

Luxe verzuim 

2017/18

18
2015/16

13
2016/17

16

Spijbelen, te laat

2017/18

85
2015/16

67
2016/17

72

2016/
2017

2017/
2018

9

Verdeling thuiszitters van 2017/2018 

weer onderwijs

nog thuis waarvan
1 bij Triversum en 
1 in onderzoek

3

2

uitstroom arbeid

verhuisd

1

1

195

2017

1.458
2016

1.545
2017

838
2016

865

10

0
6
0
1
0

7

Note: nog 2 PV verhoren uit te voeren 
(dan totaal 6 PV’s).

MBO
15

(zonder
VMBO
diploma) 
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MAS

Scholen zijn verplicht wettelijk ongeoorloofd schoolverzuim vanaf 16 uur per 4 weken te melden bij de 
leerplichtambtenaar. Naar aanleiding van deze melding start de leerplichtambtenaar een onderzoek. 
Onderdeel hiervan kan zijn dat leerling en ouder(s) worden uitgenodigd voor een gesprek. Als ouders of 
leerling niet bereid zijn om mee te werken of als zij afspraken niet nakomen, kan de leerplichtambtenaar 
een proces-verbaal opmaken of een jongere naar bureau Halt verwijzen.

Aan elke school is een jeugdarts van de GGD verbonden. Deze jeugdarts kan de jongere en eventueel de 
school adviseren bij veelvuldig ziekteverzuim en de aanpak daarvan. De GGD arts kan vaststellen of het 
verzuim geoorloofd is en daarmee rechtmatig. Is er geen sprake van een verhindering op basis van een 
fysieke of psychische ongeschiktheid dan is er sprake van een vermoeden van ongeoorloofd verzuim. De 
school zal dan een verzuimmelding moeten doen, zodat de leerplichtambtenaar in actie kan komen.  

Structureel verzuim blijkt te vaak een indicatie voor meervoudige problematiek binnen het gezin. Als er 
zorgen zijn over een leerling zijn dan kan er een Multidisciplinair overleg (MDO) gearrangeerd worden 
waar ouders, leerling en alle betrokken (keten) partners aan tafel zitten. Door integraal te overleggen 
ontstaat er sneller een doorbraak of oplossing. De nauwe samenwerking van de leerplichtambtenaar met 
het sociaal team, met de scholen en andere betrokken externe partners is essentieel. 

In het thuiszitterspact zijn afspraken gemaakt dat er geen enkel kind langer dan drie maanden thuis mag zitten zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg. Er zijn door de samenwerkings-
verbanden passend onderwijs in Noord- en Midden-Kennemerland in het schooljaar 2017-2018 diverse initiatieven gestart om (dreigende) thuiszitters een passende plek te kunnen bieden. 
Leerplichtambtenaren hebben hierbij meegedacht en nauw samengewerkt. Helaas mag nog steeds geen zorggeld in het onderwijs worden ingezet en andersom. Wel wordt er steeds meer 
buiten de kaders gedacht voor oplossingen. Per 1 augustus 2018 gaat de Variawet in. Deze wet regelt onder meer het aanbieden van meer maatwerk in het schooljaar 2018-2019.

Wat is leerplicht?
Kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs, maar moeten vanaf hun vijfde jaar 
verplicht naar school en het volledige schoolprogramma volgen. Tot het einde van het school-
jaar waarin zij 16 jaar zijn geworden, geldt leerplicht. In de praktijk gaan de meeste kinderen 
al naar school als zij vier jaar zijn, maar zij zijn dus pas leerplichtig vanaf hun vijfde jaar.

Wat is kwalificatieplicht?
Met kwalificatieplicht wordt leerplicht verlengd tot de dag dat de jongere een startkwalificatie 
heeft gehaald of tot de dag dat de leerling achttien jaar wordt. Een startkwalificatie is een 
afgeronde havo/vwo opleiding of mbo-diploma niveau twee of hoger. Voor jongeren met een 
getuigschrift of diploma van het praktijkonderwijs of jongeren die het speciaal onderwijs 
hebben gevolgd met uitstroomprofiel arbeid of dagbesteding geldt geen kwalificatieplicht.

Leerplichtambtenaar
Voor het toezicht op naleving van de Leerplichtwet hebben de burgemeesters van de BUCH 
gemeenten drie leerplichtambtenaren beëdigd. Zij zijn ook opgeleid als buiten-
gewoon opsporingsambtenaar (BOA) en beëdigd door de korpschef van politie.

Verzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd verzuim van meer dan zestien uur in vier opeenvolgende 
lesweken en luxeverzuim te melden bij het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs 
(DUO). Via het verzuimloket wordt automatisch de juiste gemeente op de hoogte gesteld. 
Wanneer uit de leerplichtadministratie blijkt dat leerlingen niet bij een school staan ingeschre-
ven is er sprake van absoluut verzuim. 
De verzuimcijfers in het jaarverslag zijn de cijfers van het primair-, voortgezet-, spe-
ciaal-, voortgezet speciaal- en het praktijk onderwijs. Het middelbaar beroepsonderwijs wordt 
gemeld bij de gemeente Alkmaar die regionaal de kwalificatieplicht uitvoert.

Leerplicht spreekuren
De leerplichtambtenaren in de regio Noord- en Midden-Kennemerland, waar de BUCH 
gemeenten onder vallen, houden leerplichtspreekuren op bijna alle scholen in het voortgezet 
onderwijs. Scholen melden leerlingen met beginnend spijbelgedrag en/of te laat komen aan 
voor het spreekuur. Leerlingen worden aangesproken door de leerplichtambtenaar, de reden 
van het verzuim wordt besproken en de consequenties van ongeoorloofd verzuim worden 
verteld. Door verzuim preventief aan te pakken, kan schooluitval worden voorkomen. Gaat 
het verzuim na het spreekuur door, dan wordt de leerling door school bij het verzuimloket van 
DUO gemeld. De scholen in de gemeente Bergen hebben de afgelopen jaren niet voor deze 
werkwijze gekozen.

Multidisciplinair Overleg
Daar waar zorgen zijn over de ontwikkeling van een leerling wordt op school een multidis-
ciplinair overleg (MDO) gepland met leerling, ouders, school en overige betrokkenen. Bij 
verzuim wordt ook de leerplichtambtenaar uitgenodigd. Vaak is ook de jeugdconsulent van 
het sociaal team van de gemeente erbij betrokken.

De leerplichtambtenaar in het sociaal team
Binnen de werkorganisatie BUCH maken de leerplichtambtenaren deel uit van het sociaal 
team. Hierdoor is er een goede afstemming mogelijk binnen de maatschappelijke zorg. 
Door de korte lijn met de jeugdconsulenten kan de leerplichtambtenaar een juiste 
afweging maken voor eventuele vervolgstappen in het kader van het handhaven van de 
Leerplichtwet.

De handhavende taak
Bij de aanpak van schoolverzuim is het belangrijk dat snel stappen worden gezet om 
(langdurige) schooluitval te voorkomen. Daarom hebben Halt, het Openbaar Ministerie, 
de Raad voor de Kinderbescherming en Ingrado (landelijke vereniging voor leerplichtamb-
tenaren) de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) ontwikkeld, welke in april 2017 is 
ingegaan. De leerplichtambtenaar kan een leerling met beginnend verzuim doorverwijzen 
naar Bureau Halt. Als het verzuim na waarschuwing en gesprekken niet stopt of de 
haltafdoening is niet goed uitgevoerd, kan de leerplichtambtenaar beslissen een proces 
verbaal op te maken. Bij verzuim met achterliggende problematiek staat de inzet van 
jeugdhulp voorop. 

Dag van de leerplicht
Op 15 maart 2018 waren drie wethouders en drie leerplichtambtenaren van de BUCH te 
gast in een klas op het Jac.P. Thijsse College te Castricum. Na een introductie werden 
door de wethouders vragen gesteld aan de leerlingen. Bijvoorbeeld, waarom is er een 
leerplichtwet, wanneer ben je leerplichtig, wat doet een leerplichtambtenaar, wat gebeurt 
er als je spijbelt en waarvoor kunnen ouders verlof aanvragen. De leerlingen deden 
enthousiast mee en stelden zelf ook goede vragen, bijvoorbeeld over verlof, over mogelij-
ke gevolgen van spijbelen of te laat komen en waarom de wethouders en leerplichtambte-
naren dit beroep hebben gekozen. Het was een leuk bezoek dat werd afgesloten met een 
gezonde traktatie voor alle leerlingen in de klas.

Van thuiszitten naar maatwerk


