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Geachte heer, mevrouw, 

 

Met veel plezier bied ik u het Jaarverslag 2012/2013 van het Regionaal Bureau Leerplicht 

Holland Rijnland (RBL) aan. Het RBL is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van 

de Leerplichtwet voor twaalf gemeenten in de regio Holland Rijnland en voor de RMC-functie 

van deze twaalf gemeenten. 

 

In het jaarverslag wordt verslag gedaan over het aantal meldingen van verzuim, vrijstellingen 

en voorlopige vsv-cijfers. Het afgelopen schooljaar is het aantal meldingen zo’n 5% 

toegenomen. Deze stijging zit met name in het aantal meldingen van spijbelverzuim. 

Daarentegen is het aantal meldingen van signaalverzuim gedaald.  

 

De indicatieve vsv-cijfers laten zien dat het aantal jongeren dat het onderwijs zonder 

startkwalificatie verlaat, gestaag daalt. Met name de scholen voor voortgezet onderwijs doen 

het goed. Winst is nog te behalen in het mbo. Het blijven inzetten op verzuim 18- als 18+ 

voor deze doelgroep kan bijdragen aan het nog verder laten dalen van het aantal vsv-ers dat 

uit het mbo afkomstig is. 

 

Mocht u vragen en/of opmerkingen over dit jaarverslag hebben, dan kunt u hierover contact 

opnemen met Ellen Koster, teamleider registratie monitoring & kwaliteit Regionaal Bureau 

Leerplicht Holland Rijnland, tel. 071-5239020, ekoster@hollandrijnland.net. 

Wij zijn graag bereid in de raadscommissie van uw gemeente een toelichting te geven op de 

activiteiten van Holland Rijnland op het gebied van leerplicht en voortijdig schoolverlaten en 

zullen daarover binnenkort contact met u opnemen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

A.M.W. Hogervorst, 

Manager Regionaal Bureau Leerplicht  

Holland Rijnland. 
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Voorwoord 
 
 

Voor u ligt het jaarverslag over schooljaar 2012/2013 van het Regionaal Bureau Leerplicht 

Holland Rijnland. In dit jaarverslag wordt informatie gegeven over de werkzaamheden van het 

Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) op het gebied van leerplicht, kwalificatieplicht en de Regio-

nale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten (RMC-functie). Het Regionaal Bu-

reau Leerplicht is onderdeel van het samenwerkingsverband Holland Rijnland.  

 

In het jaarverslag wordt zoals ieder jaar verslag gedaan van het aantal meldingen van de 

verschillende soorten verzuim en de wijze van afdoening door het RBL. Wederom heeft het 

RBL te maken gehad met een toenemend aantal verzuimmeldingen. Het meest opvallende 

verschil met het schooljaar hiervoor is de toename van het aantal spijbelverzuimmeldingen. 

Voor een deel hebben deze het aantal meldingen van signaalverzuim teruggedrongen. Het 

RBL gaat ervan uit dat dit komt door toenemende aandacht bij de scholen voor het tijdig mel-

den van verzuim, waardoor verzuim al gemeld wordt voor er zwaardere problematiek ont-

staat.  

 

Ook zijn cijfers opgenomen over voortijdig schoolverlaters, zowel nieuwe (in dit schooljaar 

voortijdig schoolverlater geworden), als oude. Dit zijn echter zeer voorlopige cijfers, een eer-

ste prognose van de werkelijke stand van zaken wordt pas in maart 2014 verwacht. De cijfers 

in dit jaarverslag geven slechts een eerste indicatie waarbij opgemerkt kan worden dat het 

aantal voortijdig schoolverlaters gedaald is ten opzichte van het schooljaar hiervoor. De aan-

pak van 18+ verzuim waarbij scholen ook verzuim kunnen melden van niet meer leerplichtige 

studenten behoort sinds dit schooljaar tot de vaste werkwijze van het RBL. Het aantal 18+ 

verzuimmeldingen is in dit schooljaar behoorlijk toegenomen. 

 

Met dit jaarverslag hoop ik als verantwoordelijk bestuurder u een document in handen te ge-

ven waarmee u inzicht krijgt in de ontwikkelingen op het gebied van leerplicht en voortijdig 

schoolverlaten en de wijze waarop het RBL omgaat met deze ontwikkelingen. Met uw op- en 

aanmerkingen op dit jaarverslag kunnen we samenwerken aan de verbetering van de kwaliteit 

van de uitvoering van de leerplicht- en RMC-functie door het RBL.  

 

 

R.A. van Gelderen 

Lid Dagelijks Bestuur Holland Rijnland, 

Portefeuillehouder voor het Regionaal Bureau Leerplicht 
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1 Inleiding 
 

In dit jaarverslag wordt inzicht gegeven in de werkzaamheden, de resultaten en de ontwikke-

lingen van het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland in het schooljaar 2012/2013. In 

dit hoofdstuk worden de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van leerplicht besproken. 

Ook wordt nader ingegaan op de samenwerking van het RBL met partners. 

1.1 Regionaal Bureau Leerplicht 

 

Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) Holland Rijnland is verantwoordelijk voor de uitvoering 

van de leerplicht- en kwalificatieplichthandhaving, de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie 

(RMC) voor voortijdig schoolverlaten en voert de leerlingenadministratie van de deelnemende 

gemeenten. 

 

Het RBL voert deze taken uit voor twaalf gemeenten in de regio Holland Rijnland. Dit zijn de 

gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, 

Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. 

De RMC-regio 026 Zuid-Holland Noord waarvoor het Regionaal Bureau Leerplicht de RMC-

functie uitvoert, bestaat ook uit deze twaalf gemeenten. De gemeente Leiden is formeel RMC-

contactgemeente en aanspreekpunt voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten-

schap. Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland voert de RMC-taken voor de gemeente 

Leiden uit. Uitvoering van de leerplicht- en RMC-taken zijn opgenomen in de gemeenschappe-

lijke regeling. 

 

De gemeenten Alphen a/d Rijn, Rijnwoude en Nieuwkoop, die ook onderdeel uitmaken van 

samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, voeren zelf de leerplichtfunctie uit en maken onder-

deel uit van RMC-regio 027 Zuid-Holland Oost. 

1.2 Ontwikkelingen leerplicht 

Thuiszitters 

Het RBL heeft in het schooljaar 2012/2013 in samenwerking met een aantal ketenpartners in 

arrondissement Haaglanden gewerkt aan een taxatiemodel voor leerplicht. Het taxatiemodel 

moet voor de medewerkers van het RBL onderdeel worden van een methodische aanpak voor 

leerplichtambtenaren. Door te investeren in een gedegen analyse en taxatie, en waar zorg 

nodig is te werken volgens de uitgangspunten van ‘Eén gezin, één plan’, wordt verwacht dat 

het aantal thuiszitters teruggedrongen kan worden.  

Jeugdmatch 

In sommige gevallen zijn er meerdere partijen betrokken bij de zorg voor een kind of een 

gezin. Dit is niet altijd bekend bij de verschillende partijen. Het RBL neemt deel aan het con-

venant voor de verwijsindex risicojongeren, Jeugdmatch, daarom meldt het RBL kinderen 

waar grote zorgen over bestaan aan in Jeugdmatch. Het melden in Jeugdmatch gebeurt op 

basis van daarvoor opgestelde criteria en altijd nadat dit gemeld is aan de ouders/verzorgers. 

Het afgelopen schooljaar heeft het RBL 44 jongeren in Jeugdmatch gemeld. 

 
Onderwijsinspectie 

Vanaf 1 januari 2012 is de Leerplichtwet gewijzigd. Dat betekent onder andere dat het  toe-

zicht op de naleving van de leerplichtwet 1969 bij de Onderwijsinspectie is belegd. Om uitvoe-

ring te geven aan deze opdracht gaat de Onderwijsinspectie samenwerkingsovereenkomsten 

aan met gemeenten. Het RBL heeft sinds 1 februari 2013 een samenwerkingsovereenkomst 
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met de Onderwijsinspectie. Met een verscherpte en meer nauwkeurige controle op de ver-

zuimregistratie en het melden van verzuim, moet het aantal voortijdig schoolverlaters afne-

men. In de regio Holland Rijnland is het aantal voortijdig schoolverlaters van het mbo het 

hoogst. Om die reden gaat het RBL beginnen met intensievere controles bij de ROC’s en het 

AOC in de regio Holland Rijnland. 

1.3 Ontwikkelingen RMC 

 
RMC-functie 

Het Jongerenloket heeft de afgelopen jaren de trajectbegeleiding aan vsv’ers in de RMC-regio 

Zuid-Holland Noord uitgevoerd. Ook voert het Jongerenloket de Poortwachtersfunctie uit voor 

jongeren die een uitkering willen aanvragen. Het Jongerenloket is een samenwerking tussen 

het RBL en de sociale diensten van de deelnemende gemeenten. Op 1 januari 2014 wordt 

deze samenwerkingsbijeenkomst beëindigd en wordt de RMC trajectbegeleiding ingebed in 

het RBL. Daarbij richt het RBL zich op twee pijlers: versterking van de verbinding van RMC 

met de mbo’s en versterking van de verbinding van RMC met leerplicht.  

 

Om te komen tot een zorgvuldige inbedding van RMC in het RBL, zijn gesprekken gevoerd 

met de ROC’s om hen te vragen naar hun wensen en ideeën. Daaruit kwam naar voren dat zij 

het liefst één persoon zien voor de aanpak van verzuim en uitval binnen de ROC’s. Daarnaast 

zijn ook gesprekken gevoerd met de trajectbegeleiders en de leerplichtambtenaren die nu het 

mbo in hun pakket hebben om te kijken hoe de trajectbegeleiding vormgegeven moet worden 

vanaf 1 januari 2014 en of we daarmee aan de wensen van het mbo tegemoet kunnen ko-

men. 

 

Ook de verbinding met werk blijft belangrijk. Samenwerking met project JA! en de sociale 

diensten van de gemeenten blijft nodig bij het tegengaan van vsv en terugleiden van jonge-

ren naar school, werk of een combinatie daarvan. De afgelopen periode is door het Jongeren-

loket geïnvesteerd in de samenwerking met partners door te participeren in het Instroomlo-

ket, zorgoverleggen in het mbo en het geven van de training Forward aan voortijdig school-

verlaters.  

 

VSV-Kompas 

Ingrado (de beroepsvereniging voor leerplicht en RMC) werkt aan een instrument om regio’s 

onderling te kunnen gaan vergelijken op het gebied van schooluitval. Het RBL maakt onder-

deel uit van de begeleidingscommissie van dit te ontwikkelen ‘VSV-Kompas’. Het VSV-Kompas 

bundelt de gegevens van de VSV Verkenner, de RMC effectrapportage en gegevens die regio’s 

zelf moeten aanleveren over de eigen organisatie. Een belangrijke voorwaarde om dit Kompas 

te kunnen maken is de toegang tot gegevens die bureaus leerplicht en RMC-regio’s bij het 

ministerie van OC&W indienen. Ingrado is hierover in gesprek met het ministerie.  

1.4 Aanbevelingen Rekenkamerrapport 2011 

Samenwerking van het RBL met partners 

In het Rekenkamerrapport van 20111 wordt de aanbeveling gegeven dat het RBL de bijdrage 

van de leerplichtfunctie aan het lokaal jeugdbeleid zichtbaar moet maken. Het RBL vindt het 

belangrijk om in haar werkwijze aan te sluiten bij het lokale jeugdbeleid. Wanneer nodig 

werkt het RBL met de methodiek ‘Eén gezin, één plan’. Ook heeft het RBL de Meldcode huise-

lijk geweld en kindermishandeling ingevoerd en werkt het RBL met de Verwijsindex jeugdigen 

                                            
1 Samenwerkende rekenkamers en rekenkamercommissies van Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijkerhout, 
Oegstgeest, Teylingen en Voorschoten (14 november 2011) Onderzoek uitvoering Leerplichtwet in Holland Rijnland.  
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(Jeugdmatch). Daarnaast heeft het RBL deelgenomen aan de werkgroep passend onderwijs 

ter voorbereiding op het op te stellen beleidsplan jeugdhulp.  

In het vorige jaarverslag is uitvoerig beschreven hoe het RBL op het gebied van schoolver-

zuim en voortijdig schoolverlaten met scholen en instellingen samenwerkt. Ook in het school-

jaar 2012/2013 is veel met partners gewerkt aan het signaleren en waar mogelijk wegnemen 

van belemmeringen in de schoolloopbaan van een kind.  

 

Dit zijn veelal dezelfde partners als vorig schooljaar. In dit jaarverslag wordt de samenwer-

king daarom iets beknopter weergegeven.  

 

• Regiogemeenten: de leerplichtambtenaren hebben contact met beleidsmedewerkers on-

derwijs in de gemeenten over de gang van zaken in de gemeente. Jaarlijks vindt er ook 

een gesprek plaats tussen de teamleider leerplicht, de RMC-coördinator en de wethouder 

onderwijs. 

• Scholen en onderwijsinstellingen: de leerplichtambtenaren nemen deel aan zorg- en 

adviesteams voor jeugdigen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Hierin brengen zij bijv. 

hun kennis over de leerplichtwet over, adviseren zij over de te nemen maatregelen, 

denken mee over de juiste doorverwijzing en nemen deel aan besprekingen volgens 

de methodiek van ‘Eén gezin, één plan’. Op scholen die geen ZAT hebben (zoals 

steeds meer basisscholen en REC-scholen) wordt de leerplichtambtenaar uitgenodigd 

voor een zorgteamoverleg als er sprake is van schoolverzuim. 

• Zorgloket: een leerplichtambtenaar neemt deel aan het bovenschoolse multidiscipli-

naire overleg van scholen in de Leidse regio. Bij VIA (basisonderwijs) en bij het Zorg-

loket (voortgezet onderwijs) worden leerlingen aangemeld voor wie een andere (tij-

delijke) onderwijsplek wordt gezocht of voor wie de school handelingsverlegen is. 

• Onderwijs- en hulpverleningstrajecten: de leerplichtambtenaren werken samen met een 

groot aantal instellingen die onderwijs- of hulpverleningstrajecten bieden aan jongeren, 

zoals het Algemeen Maatschappelijk Werk, Bureau Jeugdzorg, Cardea, het Curium, Par-

nassia, het Oriëntatiejaar, De Poort en de Reboundvoorziening.  

• Centrum voor Jeugd en Gezin: de leerplichtambtenaar is op uitnodiging aanwezig bij de 

casuïstiek besprekingen in het CJG.  

• Openbaar Ministerie en Raad voor de Kinderbescherming: een belangrijke ketenpartner bij 

het handhaven van de Leerplichtwet is het Openbaar Ministerie (OM). In het verslagjaar 

heeft het RBL de bijeenkomsten van de klankbordgroep bijgewoond. De klankbordgroep 

bespreekt eventuele knelpunten bij de handhaving van de leerplicht. Ook heeft het RBL 

deelgenomen aan het Justitieel Casusoverleg.  

• Veiligheidshuis Leiden: De leerplichtambtenaren die op scholen in Leiden werken, hebben 

deelgenomen aan het Jeugd Veiligheidsoverleg waar tweewekelijks risicojongeren en jon-

geren die al in aanraking met politie zijn geweest worden besproken.  

 

Prestatie-, monitor- en effectindicatoren 

In het Rekenkamerrapport staat ook de aanbeveling dat het RBL de prestaties en effecten van 

het werk van het RBL moet kunnen meten. Om de doeltreffendheid van de interventies van 

de leerplicht- en RMC-functie te kunnen meten is een aantal prestatie-, effect- en monitorin-

dicatoren opgesteld. Deze indicatoren zijn opgenomen in het beleidsplan leerplicht 2013/2014 

en in het RMC-werkplan. De meeste indicatoren worden indirect weergegeven in hoofdstukken 

2. Een volledig overzicht van alle indicatoren is bij dit stuk gevoegd als bijlage. Hierin staat 

onder andere vermeld in hoeverre het RBL de gestelde doelen behaald heeft in 2012/2013. 

De prestatie- en monitorindicatoren over de RMC-functie worden niet in dit jaarverslag weer-
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gegeven, maar in het jaarverslag van het Jongerenloket. Dat jaarverslag verschijnt in januari 

2014. De effectindicator wordt wel genoemd. In hoofdstuk 4 wordt ook nog kort besproken in 

hoeverre de doelen behaald zijn. 

 
Benchmark leerplicht 

De derde aanbeveling uit het Rekenkamerrapport is dat er een vergelijking gemaakt moet 

worden met cijfers van andere leerplichtbureaus. Hiervoor is een benchmark gemaakt waarin 

een aantal cijfers met betrekking tot leerplicht is opgenomen. De cijfers zijn afkomstig uit 

jaarverslagen van de leerplichtregio’s Den Haag, Gooi- en Vechtstreek en Zuid-Holland Zuid 

en gaan over het schooljaar 2011/2012. Cijfers over 2012/2013 van deze regio’s zijn nog niet 

beschikbaar. Er is voor gekozen om regio’s weer te geven die enigszins vergelijkbaar zijn qua 

grootte, of in de buurt van Holland Rijnland liggen. De benchmark is als bijlage toegevoegd bij 

dit jaarverslag.  

1.5 Leeswijzer 

 

Dit jaarverslag is wat betreft informatie grotendeels hetzelfde opgebouwd als het jaarverslag 

van 2011/2012. In hoofdstuk 2 staan de leerplichtcijfers van het Regionaal Bureau Leerplicht 

Holland Rijnland in het schooljaar 2012/2013. In hoofdstuk 3 zijn de regionale cijfers over 

voortijdig schoolverlaters en 18+ verzuim weergegeven. Hierin staat geen procesinformatie 

over de aanpak van vsv’ers, dit wordt opgenomen in het jaarverslag van het Jongerenloket 

dat in januari verschijnt. In het laatste hoofdstuk van dit jaarverslag worden de trends en 

ontwikkelingen besproken. 

 

Om het jaarverslag wat beknopter te maken is de informatie over de twaalf gemeenten, die 

voorheen onderdeel uitmaakten van het rapport, nu als bijlage opgenomen. Er zijn twaalf 

factsheets die alle betrekking hebben op een afzonderlijke gemeente. Hierin staat informatie 

over leerplicht, voortijdig schoolverlaten en 18+ verzuim. Waar mogelijk wordt een vergelij-

king gemaakt met de leerplichtregio Holland Rijnland of RMC-regio Zuid-Holland Noord. 

 

Voorheen stond in het gemeentelijke hoofdstuk ook informatie over het aantal meldingen per 

school. Het aantal meldingen per school staat echter los van de gemeentelijke informatie om-

dat er op de scholen leerlingen uit meerdere gemeenten kunnen zitten. Deze informatie is niet 

opgenomen in dit jaarverslag, maar is op te vragen bij het RBL.  

 

Het aantal vsv'ers per school staat vermeld in de factsheet 'Vsv'ers per school in Zuid-Holland 

Noord', die als bijlage is toegevoegd. De factsheet met prestatie- monitor- en effectindicato-

ren en de benchmark zijn ook aparte bijlagen.  

 



 8 

0

30

60

90

120

150

Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. M aart April M ei Juni Juli

Luxeverzuim Spijbelverzuim Signaalverzuim

2 Regionale informatie leerplicht 

2.1 Relatief verzuim 

 

Alle scholen zijn wettelijk verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden. Scholen voor primair 

onderwijs melden rechtstreeks bij het RBL, de scholen voor voortgezet onderwijs (vo) en mid-

delbaar beroepsonderwijs (mbo) melden bij DUO. Er is sprake van ongeoorloofd verzuim 

wanneer het verzuim zestien uur in vier opeenvolgende lesweken overschrijdt. Alle verzuim-

meldingen bepalen mede de workload van leerplicht. De leerplichtambtenaar start op basis 

van de melding een onderzoek naar het verzuim en de oorzaak daarvan en bepaalt aan de 

hand daarvan hoe de melding afgedaan wordt.  

 

Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel 

staat ingeschreven op een school, maar zonder 

geldige reden les- of praktijktijd verzuimt. Het aantal 

meldingen van relatief verzuim is onder te verdelen 

in luxeverzuim, spijbelverzuim en signaalverzuim 

(zie kader). 

In het schooljaar 2012/2013 zijn er in totaal 1776 meldingen van relatief verzuim gedaan in 

de leerplichtregio Holland Rijnland (tabel 1). Dat zijn er 5% meer dan 2011/2012. De voor-

gaande jaren was er ook steeds een stijging van het aantal meldingen. De toename wordt 

veroorzaakt door de sterke stijging van het aantal meldingen van spijbelverzuim. Er zijn ten 

opzichte van vorig schooljaar minder meldingen van luxeverzuim en signaalverzuim gedaan.  

 

Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van het signaalverzuim naar het spijbelverzuim. De 

leerplichtambtenaren merken dat er beter en sneller gemeld wordt dan vorig schooljaar waar-

door het verzuim eerder opgemerkt wordt en het minder vaak ‘signaalverzuim’ wordt. Dat het 

aantal meldingen weer is toegenomen, betekent niet automatisch dat het verzuim is toege-

nomen ten opzichte van voorgaande jaren. Het RBL merkt op basis van de schoolbezoeken 

dat scholen de verzuimadministratie beter op orde hebben en merkt dat scholen beter mel-

den, waardoor meer verzuim zichtbaar wordt. 
 
Tabel 2 Maand van melding in 2012/2013 per verzuimsoort 

Relatief verzuim 

Luxeverzuim:  het op vakantie gaan buiten 

de schoolvakantie zonder toestemming van 

school.  

 

Spijbelverzuim: herhaaldelijk te laat komen 

of afwezig zijn, waarbij eventuele achterlig-

gende problematiek geen rol speelt bij het 

verzuim. Spijbelverzuim bestaat in het primair 

onderwijs niet als aparte categorie; dit wordt 

gezien als signaalverzuim. Bij spijbelverzuim 

kan als sanctie een Halt-maatregel worden 

opgelegd. 

 

Signaalverzuim: verzuim waarbij achterlig-

gende problematiek de oorzaak is van het 

schoolverzuim van de leerling. 

Tabel 1 Totaal aantal meldingen van relatief verzuim en 
perc. ontwikkeling tussen 2012/2013 en 2011/2012 

Soort verzuim 2012/ 

2013 

2011/ 

2012 

% ont-

wikkeling  

Luxeverzuim 201 221 -9% 

Spijbelverzuim 826 448 +84% 

Signaalverzuim 749 1021 -27% 

Totaal 1776 1690 +5% 
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In figuur 2 op de vorige pagina is de maand van melding per verzuimsoort te zien. De meeste 

meldingen van luxeverzuim worden gedaan in juli en augustus; rondom de zomervakantie. 

Het spijbelverzuim loopt op naarmate het schooljaar vordert, met een piek in april. Daarna 

zijn er weer minder meldingen gedaan. Signaalverzuim is het meest gemeld in maart. Ook in 

april en juni werd relatief veel signaalverzuim gemeld.  

 

Figuur 3 Leeftijd van leerlingen met gemeld verzuim 
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Het aantal meldingen van leerlingen tot en met twaalf jaar is bescheiden (figuur 3). Vanaf 13 

jaar neemt het verzuim toe en geldt: hoe ouder, hoe meer verzuim er gemeld is. De 16- en 

17-jarigen nemen 52% van het totaal aantal meldingen voor hun rekening. De vijf meldingen 

over niet-leerplichtige leerlingen zijn niet in deze grafiek opgenomen. Meldingen van 18+ ver-

zuim staan vermeld in hoofdstuk 3.  

 

De meeste meldingen van schoolverzuim zijn afkomstig van het voortgezet onderwijs, ge-

volgd door het middelbaar beroepsonderwijs (zie figuur 4).  

 
Figuur 4 Aantal meldingen van relatief verzuim per schoolsoort en klas in 2012/2013 

 
Relatief verzuim per verzuimsoort 

 

De verzuimmeldingen zijn in tabel 5 weergegeven naar verzuimsoort per gemeente. Het gaat 

om meldingen over leerlingen die in de gemeente wonen. Vooral Katwijk, Noordwijk, Noord-

wijkerhout en Voorschoten kennen een sterke toename van het totaal aantal meldingen in het 

schooljaar 2012/2013 ten opzichte van 2011/2012 (zie ook tabel 6). In Leiderdorp is het aan-

tal meldingen 26% lager dan vorig schooljaar en in Zoeterwoude is het aantal meldingen met 

39% afgenomen. 
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Tabel 5 Totaal aantal meldingen van relatief verzuim naar verzuimsoort per woongemeente 
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Luxe 8 0 37 58 0 6 9 5 12 19 43 4 201 

Spijbel 24 41 155 253 46 44 68 30 37 75 44 9 826 

Signaal 30 35 111 264 54 32 38 39 33 50 54 9 749 

2012/ 

2013 

Totaal 62 76 303 575 100 82 115 74 82 144 141 22 1776 

Luxe 13 11 67 51 6 19 7 7 4 8 28 0 221 

Spijbel 18 12 75 151 36 24 16 16 23 41 22 14 448 

Signaal 49 57 102 380 93 44 53 31 64 81 45 22 1021 

2011/

2012 

Totaal 80 80 244 582 135 87 76 54 91 130 95 36 1690 

 
Tabel 6 Groeipercentage aantal meldingen relatief verzuim in 2012/2013 ten opzichte van 2011/2012 
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Luxe -38% -100% 
- 

45% 
+ 

14% 
-100% 

- 
68% 

+29% 
- 

29% 
+ 

200% 
+ 

138% 
+54% - -9% 

Spijbel 
+33
% 

+242% 
+107

% 
+68% +28% +83% 

+325
% 

+88% +61% +83% 
+100

% 
-36% +84% 

Signaal -39% -39% +9% -31% -42% -27% -28% +26% -48% -38% +20% -59% -27% 

Totaal 
-

23% 
-5% 

+24

% 
-1% -26% -6% 

+51

% 

+37

% 
-10% 

+11

% 

+48

% 
-39% +5% 

 

Het aantal meldingen van luxeverzuim is in de hele regio met 9% afgenomen van 221 mel-

dingen naar 201 meldingen (zie tabel 6). In Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiderdorp 

en Lisse is het aantal meldingen afgenomen. Hoewel het om kleine aantallen gaat, is het aan-

tal meldingen van luxeverzuim in Oegstgeest, Teylingen en Voorschoten opvallend toegeno-

men. In deze gemeenten hangt de toename af van enkele scholen die dit schooljaar strenger 

op luxeverzuim gelet hebben en dit gemeld hebben bij het RBL.  

 

Er is 826 keer melding gemaakt van spijbelverzuim in 2012/2013. Het aantal meldingen van 

spijbelverzuim is ten opzichte van vorig schooljaar met 84% toegenomen. Dit komt vooral 

doordat er door leerplicht op scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonder-

wijs veel aandacht besteed is aan het melden van spijbelverzuim. Er wordt eerder gemeld. 

Scholen hebben over leerlingen in alle gemeenten in de leerplichtregio meer spijbelverzuim 

gemeld dan vorig schooljaar, met uitzondering van Zoeterwoude waar het aantal meldingen 

juist gedaald is.  

 

In het schooljaar 2012/2013 zijn 749 meldingen van signaalverzuim gedaan. Het aantal mel-

dingen is met ruim een kwart afgenomen sinds vorig schooljaar. Dit komt doordat er sinds 

afgelopen schooljaar meer meldingen van spijbelverzuim gedaan zijn. In de meeste gemeen-

ten in de regio is het met meer dan een kwart gedaald, alleen in Katwijk, Noordwijkerhout en 

Voorschoten is het aantal meldingen van signaalverzuim toegenomen.  

 

In tabel 7 op de volgende pagina is het aantal meldingen van verzuim berekend per 1000 

leerlingen. Dit maakt het mogelijk om het verzuim in de gemeenten met elkaar te vergelijken. 

Een leerling kan in een schooljaar meerdere keren verzuimen van school en meerdere keren 

gemeld worden bij leerplicht. In deze tabel worden alle meldingen meegeteld, leerlingen kun-
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nen dus meerdere meldingen hebben. Wel zijn alleen de leerlingen geteld die in de betreffen-

de gemeente wonen. 
 

Tabel 7 Aantal van relatief verzuim naar verzuimsoort per 1000 ll. per woongemeente 
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Luxe 2,5 0,0 3,3 3,9 0,0 1,7 2,4 1,9 2,9 2,9 10,2 3,1 3,1 

Spijbel 7,4 9,5 13,9 17,0 10,3 12,2 18,4 11,5 9,1 11,3 10,5 6,9 12,9 

Signaal 9,2 8,1 9,9 17,7 12,1 8,9 10,3 15,0 8,1 7,5 12,8 6,9 11,7 

2012/ 

2013 

Totaal 19,1 17,7 27,1 38,6 22,5 22,7 31,1 28,4 20,1 21,7 33,5 17,0 27,7 

Luxe 4,1 2,5 6,3 3,4 1,3 5,2 1,9 2,7 1,0 1,2 6,7 0,0 3,5 

Spijbel 5,6 2,7 7,0 10,0 8,0 6,6 4,4 6,2 5,7 6,1 5,3 10,3 7,0 

Signaal 15,3 13,0 9,6 25,2 20,8 12,1 14,4 12,0 16,0 12,1 10,8 16,1 16,0 

2011/

2012 

Totaal 25,1 18,2 22,9 38,6 30,2 24,0 20,7 20,8 22,7 19,5 22,8 26,4 26,5 

* Gebaseerd op aantal leerplichtigen op 4 oktober 2011 en 2012 (LBA) 

 

In de leerplichtregio als geheel zijn 27,7 meldingen van relatief verzuim per 1000 leerlingen 

gedaan. Leiden kent het grootste aantal meldingen per 1000 leerlingen, gevolgd door Voor-

schoten en Noordwijk. In Hillegom, Kaag en Braassem en Zoeterwoude wonen in verhouding 

relatief weinig leerlingen met een melding voor verzuim.  

Het is heel lastig om aan te geven waar deze verschillen door veroorzaakt worden. Verande-

ringen in het verzuim, veranderingen in het meldgedrag van scholen en andere mogelijke 

factoren zoals schoolkenmerken en omgevingsfactoren kunnen alle van invloed zijn op het 

aantal verzuimmeldingen in een gemeente.  

 

In de leerplichtregio Holland Rijnland zijn 3,1 meldingen van luxeverzuim per 1000 leerlingen 

gedaan. Het aantal meldingen van luxeverzuim is met 10,2 meldingen per 1000 leerlingen is 

in Voorschoten opvallend veel hoger dan in andere gemeenten (tabel 9). Van leerlingen uit 

Kaag en Braassem en Leiderdorp is helemaal geen luxeverzuim gemeld. 

 

In het werkgebied van het RBL zijn 12,9 meldingen van spijbelverzuim gedaan per 1000 leer-

lingen. Noordwijk kent met 18,4 relatief de meeste meldingen van spijbelverzuim. In Hillegom 

en Zoeterwoude is in verhouding het minste spijbelverzuim gemeld.  

 

Er zijn in de leerplichtregio 11,7 meldingen van signaalverzuim per 1000 leerlingen gedaan. 

In Leiden en Noordwijkerhout is in verhouding veel signaalverzuim gemeld, in Teylingen en 

Zoeterwoude relatief weinig. 
 

In figuur 8 op de volgende pagina zijn de meldingen per verzuimsoort weergegeven naar 

schoolsoort. Het basisonderwijs kent de meeste meldingen van luxeverzuim, gevolgd door het 

voortgezet onderwijs. De toename van het aantal spijbelverzuimmeldingen en de afname van 

het aantal meldingen van signaalverzuim zijn duidelijk te zien in het vo en mbo. 
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Figuur 8 Aantal meldingen van relatief verzuim naar schoolsoort 
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Wanneer het aantal meldingen van verzuim berekend wordt per 1000 leerlingen, zien de 

verhoudingen er heel anders uit dan in bovenstaand figuur (zie tabel 9). 

 

Tabel 9 Aantal meldingen van relatief verzuim per 1000 leerlingen naar schoolsoort 

  Basisonderwijs 
Voortgezet 
onderwijs 

Middelbaar be-
roepsonderwijs 

Speciaal on-
derwijs 

Luxe 3,9 2,1 0,3 4,7 

Spijbel nvt 16,7 142,3 2,0 2012/2013 

Signaal 1,9 24,2 29,1 12,1 

Luxe 4,0 2,7 1,3 6,8 

Spijbel nvt 11,5 58,5 0 2011/2012 

Signaal 3,1 31,3 55,3 12,2 

* Gebaseerd op aantal leerplichtigen op 4 oktober 2011 en 2012 (LBA) 

 

Relatief gezien wordt in het speciaal onderwijs het vaakst luxeverzuim gemeld (tabel 9). 

Ook in het basisonderwijs is vergeleken met het vo en het mbo relatief veel luxeverzuim 

gemeld. 

 

Het mbo meldt veruit het meeste spijbelverzuim, in verhouding zelfs 8,5 keer zo veel als het 

voortgezet onderwijs. Opvallend in tabel 9 is dat er het afgelopen schooljaar 142,3 meldingen 

van spijbelverzuim gedaan zijn per 1000 leerlingen. Dat is meer dan vorig schooljaar. Hierbij 

worden ook meerdere meldingen over één leerling meegeteld. Er zijn veel meldingen gedaan 

over verschillende leerlingen; het gemiddeld aantal meldingen per gemelde leerling is 1,3 in 

het mbo en 1,2 in het vo. Wanneer gekeken wordt naar het aantal leerlingen met een melding 

van spijbelverzuim in het mbo, blijkt dat over 336 van de 3000 leerplichtige leerlingen op het 

mbo spijbelverzuim gemeld is. In het voortgezet onderwijs is het aandeel leerlingen met een 

melding van spijbelverzuim lager, daar is over 336 van de in totaal bijna 24.000 leerlingen 

spijbelverzuim gemeld.  

 

Een stijging van het aantal meldingen kan betekenen dat het verzuim is toegenomen. Maar 

het RBL vermoedt dat de hoofdreden voor de toename van het aantal meldingen van spijbel-

verzuim is dat scholen meer aandacht besteden aan het tijdig melden van verzuim. Scholen 

zijn strikter verzuim gaan registreren en melden. Er is net als vorig schooljaar in 2012/2013 

tijdens schoolbezoeken op vo- en mbo-scholen door de leerplichtambtenaar veel aandacht 

besteed aan het melden van verzuim. Wat mogelijk ook meespeelt is dat scholen merken dat 

het meerwaarde heeft om verzuim te melden. Het RBL hanteert een lik-op-stuk-beleid, waar 

een duidelijke preventieve werking vanuit gaat. Het houdt in dat er bij spijbelen/veelvuldig te 
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laat komen zonder achterliggende problematiek een Halt-straf ingezet wordt om de jongere 

een signaal te geven dat hij/zij op school hoort te zitten. 

 

Het aantal meldingen van signaalverzuim per 1000 leerlingen op het mbo is met 29,1 meldin-

gen iets hoger dan op het vo, waar 24,2 meldingen per 1000 leerlingen gedaan zijn. 

Afdoeningen meldingen relatief verzuim 

Van twee procent van alle leerlingen in de regio 

is een melding van relatief verzuim gemaakt bij 

leerplicht. Zeventien procent van de leerlingen 

die gemeld zijn bij het RBL, is twee keer of 

vaker gemeld (zie figuur 10). 

 

De leerplichtambtenaar sluit ieder verzuimpro-

ces af met een afdoening. In tabel 11 staan 

alle afdoeningen weergegeven. 

Indien na een melding ook daadwerkelijk niet 

geoorloofd verzuim wordt geconstateerd, sluit 

de leerplichtambtenaar het proces af met een 

waarschuwing, afspraken, een proces-verbaal of een Halt-afdoening. In totaal is 73% van de 

meldingen van relatief verzuim door de leerplichtambtenaar geconstateerd.  

 

 

Tabel 11 Wijze van afsluiten verzuimprocessen relatief verzuim 

Afdoeningen 2012/2013 2011/2012 

 Aantal % Aantal % 

Verzuim afgehandeld: waarschuwing 813 46% 865 51% 

Verzuim afgehandeld: afspraken 272 15% 221 13% 

Verzuim niet geconstateerd 264 15% 181 11% 

Verzuim afgehandeld: proces-verbaal 148 8% 173 10% 

Verzuim niet verwijtbaar 148 8% 127 8% 

Nog in onderzoek 43 2% 58 3% 

Verzuim afgehandeld: HALT 59 3% 52 3% 

Verzuim afgehandeld: verhuisd 2 0% 9 1% 

Verzuim afgehandeld: zorgmelding 1 0% - 0% 

Onterecht gemeld 1 0% 4 0% 

Niet bemiddelbaar 7 0% - 0% 

Melding gekoppeld 18 1% - 0% 

Totaal 1776 100% 1690 100% 

 

Figuur 10 Aantal meldingen van relatief 
verzuim per leerling 

83%

14%
2% 1%

1 melding

2 meldingen

3 meldingen

4 of meer
meldingen
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Halt-afdoening 

Bij spijbelverzuim of te laat komen 

kan een Halt proces-verbaal opge-

maakt worden. Dit leidt in eerste 

instantie niet tot strafvervolging. 

Wanneer de jongere de opgelegde 

straf positief afrondt, wordt de over-

treding geseponeerd. Wanneer de 

jongere de opgelegde straf negatief 

afrondt, wordt het pv naar de officier 

van justitie gestuurd. Die beslist over 

de verdere afhandeling.  

24%

30%

44%

2%

Luxeverzuim Spijbelverzuim

Signaalverzuim Absoluut verzuim

Tabel 14 HALT-afdoeningen 

Afdoening 2012/2013 2011/2012 

Positief 36 25 

Negatief 4 2 

Loopt nog 20 25 

Totaal 60 52 

 

Justitiële afdoeningen 

Het RBL heeft in het schooljaar 2012/2013 138 

keer een proces-verbaal (pv) ingestuurd naar het 

openbaar ministerie. Van de processen-verbaal 

had 44% betrekking op signaalverzuim, 30% op 

spijbelverzuim, 24% op luxeverzuim en 2% op 

absoluut verzuim (zie figuur 12).  

Na het opmaken van een proces-verbaal beslist 

het openbaar ministerie hoe dit proces-verbaal 

verder afgehandeld wordt. In tabel 13 is te zien 

dat dit in 56 gevallen heeft geleid tot een dag-

vaarding. Vergeleken met vorig schooljaar zijn er 

in verhouding meer TRIP-zittingen2 geweest. 

 
Tabel 13 Resultaat pv-processen 

 2012/2013 2011/2012 

 Aantal % Aantal % 

PV Dagvaarding 56 41% 53 38% 

PV Boete 44 32% 47 34% 

PV TRIP-zitting 24 17% 15 11% 

PV Sepot 1 1% 2 1% 

Halt-verwijzing 1 1% 0 0% 

Nog niet op JCO 12 9% 22 16% 

Totaal 138 100% 139 100% 

 

Er zijn 60 Halt processen-verbaal opgemaakt in 

2012/2013. Dat zijn er iets meer dan het schooljaar 

daarvoor. Een derde van de afdoeningen is nog niet 

afgerond, 36 afdoeningen zijn positief afgesloten en vier 

negatief (tabel 14). 

 

 

                                            
2 Wanneer jongeren tussen de 12 en 18 jaar voor een strafbaar feit zijn verhoord door de politie, kunnen zij terecht-
komen bij HALT of bij het OM (bij ernstigere zaken). In het geval het OM de zaak afdoet kan het besluiten om de jon-
gere een taakstraf of een geldboete aan te bieden. Dit gebeurt tijdens een TRIP-zitting. Neemt de jongere het aanbod 
aan dan hoeft deze niet voor de rechter te verschijnen. Als de jonge verdachte zonder reden niet verschijnt of de straf 
weigert dan moet hij alsnog naar de kinderrechter (Bron: website Openbaar Ministerie). 

Figuur 12 Verzuimsoort van processen-verbaal 
2012/2013 
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2.2 Absoluut verzuim 

 

Het RBL houdt voor alle gemeenten 

waarvoor zij de leerplichttaken uitoefent 

ook de leerlingenadministratie bij. Door het 

digitaal verwerken van de in- en 

uitschrijvingen van de scholen is 

vermoedelijk absoluut verzuim snel in 

beeld en heeft het RBL zicht op de schoolhistorie van de leerlingen. 

 

Er zijn in het schooljaar 2012/2013 25 gevallen van absoluut verzuim geconstateerd, waar-

voor in twee gevallen pv is opgemaakt. Het aantal constateringen is aanzienlijk lager dan 

voorgaande jaren; vorig schooljaar zijn er 46 gevallen geconstateerd en het jaar daarvoor 39. 

 

In onderstaande tabel staat een overzicht van het aantal gevallen van absoluut verzuim per 

gemeente.  

 
Tabel 15 Aantal geconstateerde gevallen van absoluut verzuim in schooljaar 2012/2013 
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Absoluut verzuim  4 4 5 6 1 0 1 2 0 0 2 0 25 

 

Veruit de meeste jongeren zijn 16 of 17 jaar (zie tabel 16). Er zijn twee kinderen van basis-

schoolleeftijd. Tien van de 25 gevallen van absoluut verzuim zijn afkomstig van het mbo en 

negen van het voortgezet onderwijs. Absoluut verzuim is voornamelijk vsv-problematiek.  

 
Tabel 16 Geconstateerde gevallen van absoluut verzuim naar leeftijd en schoolsoort 

 Basison-
derwijs 

Voortgezet 
onderwijs 

Middelbaar 
beroeps-
onderwijs 

Speciaal 
onderwijs 

Geen Totaal 

5 t/m 12 jaar 2 0 0 0 0 2 

13 t/m 15 jaar 0 1 0 0 0 1 

16 t/m 17 jaar 0 8 10 2 2 22 

Totaal 2 9 10 2 2 25 

 

Er zijn acht jongeren waarbij absoluut verzuim is geconstateerd in het schooljaar 2012/2013 

die in het schooljaar 2013/2014 nog leerplichtig zijn of onder de kwalificatieplicht vallen. De 

stand van zaken aan het begin van het schooljaar 2013/2014: 

 

• vier jongeren zijn inmiddels weer ingeschreven bij een onderwijsinstelling; 

• twee jongeren zijn vertrokken naar het buitenland; 

• één jongere had in 2012/2013 een vrijstelling wegens volgen van ander onderwijs en 

volgt nu het Oriëntatiejaar in combinatie met werk; 

• één jongere waarvan proces nog niet is afgesloten; de jongere gaat nog steeds niet naar 

school. 

 

Zeventien jongeren waarbij in het schooljaar 2012/2013 absoluut verzuim is geconstateerd 

zijn inmiddels 18 jaar geworden en derhalve niet meer leer- of kwalificatieplichtig. Enkele van 

Absoluut verzuim 

Van absoluut verzuim is sprake wanneer een leerplichtig 

kind niet ingeschreven is op een school. Ouders zijn ver-

antwoordelijk voor de schoolinschrijving van hun kind.  
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Thuiszitter volgens Ingrado 

Het RBL registreert de thuiszitters volgens de Ingrado-

norm. Ingrado, de landelijke brancheorganisatie voor 

leerplicht en RMC, heeft met het ministerie van OCW 

afgestemd welke leerlingen als thuiszitter tellen in de 

jaarlijkse melding van het schoolverzuim:  

Een thuiszitter is een leerplichtige jongere tussen de 5 en 

16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de 

kwalificatieplicht en die ingeschreven staat op een school 

of onderwijsinstelling en die zonder geldige reden meer 

dan 4 weken verzuimt, zonder dat hij/zij ontheffing heeft 

van de leerplicht resp. vrijstelling van geregeld schoolbe-

zoek wegens het volgen van ander onderwijs. (Ingrado, 

2012).  

hen gaan weer naar school, de anderen worden tot de nieuwe voortijdig schoolverlaters gere-

kend.  

2.3 Thuiszitters 

 

Het RBL registreert de thuiszitters volgens 

de Ingrado-norm (zie kader). Volgens deze 

norm heeft het RBL in het schooljaar 

2012/2013 52 jongeren geregistreerd als 

thuiszitter. Vorig schooljaar waren dat er 

50 (zie tabel 17).  

 

Daarnaast heeft het RBL nog 23 jongeren 

geregistreerd als thuiszitter die niet 

volgens de Ingrado-definitie tot de 

thuiszitters horen, maar waar het RBL wel 

stagnatie in de schoolgang heeft 

gesignaleerd en er zorgen zijn om deze 

jongeren weer op school geplaatst te 

krijgen. Deze jongeren worden ook wel 

aangeduid als ‘zorgleerlingen’; zij hebben op basis van hun lichamelijke of psychische klach-

ten een geldige reden om een periode niet naar school te gaan, maar komen niet in aanmer-

king voor een vrijstelling. Bij deze jongeren wordt er aan gewerkt om de schoolgang snel 

weer te hervatten. 

 
Tabel 17 Thuiszitters per gemeente naar schooljaar 
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Ingradonorm 1 3 7 12 3 4 7 3 0 9 2 1 52 
2012/2013 

Zorgleerling 0 1 3 4 2 1 3 1 2 4 1 1 23 

Ingradonorm 2 0 12 21 1 1 3 1 1 4 4 0 50 
2011/2012 

Zorgleerling 3 3 7 7 5 2 5 1 5 7 2 2 49 

 

De meeste thuiszitters zijn tussen 13 en 15 

jaar oud (zie figuur 18). Aan het eind van het 

schooljaar zijn zeventien thuiszitters volgens 

Ingradonorm en vier zorgleerlingen weer naar 

school, 37 trajecten zijn nog niet afgesloten 

(zie tabel 19 op de volgende pagina). De 

processen die nog niet zijn afgesloten betreffen 

veelal complexe casuïstiek, waar langer tijd 

voor nodig is om de leerling weer op school te 

krijgen.  

 

 

 

 
 
 
 

Figuur 18 Leeftijdscategorie van thuiszitters in 
2012/2013 
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Tabel 19 Status thuiszitters aan het eind van het schooljaar 

 Thuiszitter Ingrado Zorgleerling Totaal 

Afgesloten: weer naar school 17 4 21 

Open 24 13 37 

Leerplichtvervangend traject* 5 0 5 

Verhuisd 1 1 2 

Vrijstelling 3 3 6 

Zorgmelding 2 2 4 

Totaal 52 23 75 

* bijv. Oriëntatiejaar, trajectbegeleiding Jongerenloket, Kickstart, Campus Oudere Jeugd 

2.4 Vrijstellingen 

 

Elk schooljaar komen er bij het Regionaal Bureau Leerplicht aanvragen voor vrijstellingen 

binnen. Ouders dienen een vrijstelling aan te vragen om ontheffing te krijgen voor het ver-

plicht naar school gaan van leerplichtige leerlingen. In het kader op de volgende pagina staat 

beschreven welke vrijstellingen er zijn. In 2012/2013 zijn er in totaal 310 aanvragen gedaan. 

Dat is meer dan vorig schooljaar (tabel 20). 
 
Tabel 20 Vrijstellingsaanvragen 

 

Toegekend Afgewezen Teruggetrokken 
Nog in behande-

ling  
Totaal 

2012/2013 292 8 4 6 310 

2011/2012 244 9 9 4 266 

 

De meest aangevraagde vrijstellingen zijn vrijstellingen van de inschrijvingsplicht (op licha-

melijke en/of psychische gronden en het volgen van onderwijs in het buitenland) en de kwali-

ficatieplicht (volgen van ander onderwijs) (tabel 21). De meeste aanvragen zijn in juni ge-

daan. In juni worden voornamelijk vrijstellingen aangevraagd voor het volgende schooljaar. 

De meeste van deze vrijstellingen hebben betrekking op vrijstelling van de inschrijvingsplicht 

op basis van lichamelijke en/of psychische gronden en op het volgen van onderwijs in het 

buitenland. Ook in november zijn relatief veel aanvragen gedaan voor vrijstelling van de in-

schrijvingsplicht wegens volgen van onderwijs in het buitenland.  

 
Tabel 21 Vrijstellingsaanvragen van de inschrijvingsplicht in 2012/2013 

Artikel Toegekend Afgewezen 
Terugge-
trokken 

In behan-
deling  

Totaal 

Inschrijvingsplicht: lichamelijke en/of 

psychische gronden 
102 1 0 1 104 

Inschrijvingsplicht: bedenkingen tegen 

richting van school 
11 2 0 0 13 

Inschrijvingsplicht: het volgen van 

onderwijs in buitenland 
98 0 1 4 103 

Inschrijvingsplicht: trekkend bestaan 2 0 0 0 2 

Geregeld schoolbezoek: gewichtige 

omstandigheden 
13 4 1 0 18 

Vervangende leerplicht: inschrijving op 

andere school/inst. 
6 1 0 0 7 

Vervangende leerplicht: inschrijving op 

andere school (16-jarigen) 
3 0 0 0 3 

Vrijstelling kwalificatieplicht: volgen 

van ander onderwijs 
57 0 2 1 60 

Totaal 292 8 4 6 310 
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Vrijstellingen 

Vrijstelling van de inschrijvingsplicht:  

- op basis van psychische en/of lichamelijke gronden (artikel 5 onder a) 

- bedenkingen tegen richting van school (artikel 5 onder b). Ouders die een beroep op deze vrijstelling doen, vinden dat 

geen enkele vorm van regulier onderwijs aansluit bij de levensovertuiging van het gezin. 

- het volgen van onderwijs in het buitenland (artikel 5 onder c).   

- trekkend bestaan (artikel 5a).  

 

Vrijstelling van geregeld schoolbezoek: 

- gewichtige omstandigheden (vrijstelling artikel 11g): leerling staat wel ingeschreven op school, maar is voor bepaalde 

periode vrijgesteld om naar school te gaan wegens gewichtige omstandigheden buiten de wil van ouders en/of kind.  

 

Vervangende leerplicht: 

- inschrijving op een andere school of instelling (vrijstelling art. 3a): leerlingen van 14 of 15 jaar die niet in staat zijn om 

volledig dagonderwijs te volgen. Deze kunnen worden vrijgesteld om onderwijs te volgen aan een onderwijsinstelling (een 

ROC).  

- inschrijving op een andere school of instelling (vrijstelling art. 3b): vrijstelling art. 3a, maar dan voor leerlingen die in 

hun laatste volledige leerplichtjaar zitten (16-jarigen).  

 

Vrijstelling van de kwalificatieplicht:  

- het volgen van ander onderwijs (vrijstelling art. 15): op grond van bijzondere omstandigheden kan deze vrijstelling 

worden verleend wanneer een jongere op een andere wijze onderwijs volgt. 

 

 

2.5 Doorlooptijden 

 

Het RBL geeft in het ‘Beleidsplan leerplicht 2009-2012’ aan meer te gaan sturen op doorloop-

tijden door het eigen werkproces goed te stroomlijnen. Net als voorgaand schooljaar is in 

2012/2013 vier vijfde van de verzuimmeldingen van het RBL binnen 30 dagen afgehandeld 

(zie tabel 22). 
 
Tabel 22 Tijd dat melding in behandeling is bij leerplicht 

 2012/2013 2011/2012 

Doorlooptijd verzuimproces Aantal % Aantal % 

Einde binnen 30 dagen 1333 81% 1285 80% 

Einde binnen 90 dagen 287 17% 293 18% 

Einde > 90 dagen 25 2% 32 2% 

Totaal aantal metingen duur verzuim 1645 100% 1610 100% 

2.6 Schoolbezoeken 

 

Een van de doelstellingen in het beleidsplan leerplicht, is dat leerplicht het verzuimbeleid van 

alle scholen in de leerplichtregio in beeld heeft. Het RBL adviseert scholen over hun verzuim-

beleid en verzuimregistratie. Leerplicht bezoekt jaarlijks alle scholen om de verzuimregistratie 

te controleren. Alle scholen dienen verzuim immers volledig en tijdig te melden. 

In het schooljaar 2012/2013 zijn nagenoeg alle scholen in de leerplichtregio bezocht. Eén van 

de 196 scholen3 is niet bezocht. Bij 187 scholen was de verzuimregistratie op orde, met zeven 

scholen zijn afspraken gemaakt om de registratie te verbeteren en op één school wordt op-

nieuw een bezoek gepland.  

                                            
3 Omdat de basisscholen niet per (sub)locatie worden ingeschreven door DUO worden de scholen ook niet per locatie in het 
jaarverslag vermeld. Deze indeling is tevens bij dit rapport aangehouden, zowel voor de meldingen als voor de schoolbezoeken. 
Bij de schoolbezoeken dient vermeld te worden dat iedere school waar op zijn minst één locatie is bezocht als ‘bezocht’ wordt 
beschouwd. 
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Voortijdig schoolverlaters 

 

Nieuwe voortijdig schoolverlaters: jongeren tot 23 jaar die in het schooljaar 2012/2013 zijn uitgeschreven van 

school, nog geen startkwalificatie hebben en op 1 oktober 2013 niet ingeschreven staan op een opleiding. Een startkwa-

lificatie is een mbo-diploma op tenminste niveau 2, of een havo- of vwo-diploma.  

 

Oude voortijdig schoolverlaters: jongeren die in eerdere schooljaren zijn uitgevallen van school, nog geen 23 jaar 

zijn, geen startkwalificatie hebben en niet opnieuw staan ingeschreven bij een onderwijsinstelling.  

 

3 Voortijdig schoolverlaten 
 

3.1 Inleiding  

 
Convenant voortijdig schoolverlaten 

Het Rijk heeft met alle 39 RMC-regio’s in Nederland een convenant voortijdig schoolverlaten 

afgesloten. Op basis van deze convenanten ontvangen de regio’s middelen om vsv-

maatregelen te financieren. In het vorige vsv-convenant (2008-2012) was afgesproken dat 

het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters in de regio met 40% zou afnemen ten opzichte 

van de 1254 uitvallers in bronjaar 2005/2006.  

 

 

In het nieuwe convenant (2012 t/m 2015) is de meetsystematiek veranderd. Er wordt niet 

meer gewerkt met een regionale ambitie uitgedrukt in een absoluut aantal. Voortaan wordt 

naar de uitvalpercentages per onderwijsniveau gekeken. Op het mbo worden de eisen daarbij 

ieder schooljaar scherper. In onderstaande tabel staan de maximale uitvalpercentages per 

onderwijsniveau vermeld voor de drie schooljaren van het lopende convenant:  

 
Tabel 23 Maximale uitvalpercentages per jaar per onderwijsniveau 

RMC regio 026  maximaal % vsv 
2012/2013 

maximaal % vsv 
2013/2014 

maximaal % vsv 
2014/2015 

Onderbouw voortgezet onderwijs 1% 1% 1% 

vmbo bovenbouw 4% 4% 4% 

havo/vwo bovenbouw 0,5% 0,5% 0,5% 

mbo 1 32,5% 27,5% 22,5% 

mbo 2 13,5% 11,5% 10% 

mbo3/4 4,25% 3,5% 2,75% 

 

Daarnaast is ook de meetsystematiek voor het berekenen van het aantal vsv’ers aangepast. 

Jongeren die particulier onderwijs of speciaal onderwijs volgen, worden vanaf 2012/2013 niet 

meer tot de nieuwe voortijdig schoolverlaters gerekend. Vorig schooljaar werden deze jonge-

ren nog wel meegeteld.  

 

Indicatieve cijfers op 1 oktober  

De RMC-functie die het RBL uitvoert heeft tot doel het verminderen van voortijdig schoolver-

laten. Bij het weergeven van het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters geldt een belangrij-

ke kanttekening: het ministerie van OCW werkt voor het bepalen van het aantal nieuwe voor-

tijdig schoolverlaters met een teldatum van 1 oktober 2013 ten opzichte van 1 oktober 2012. 

OCW publiceert niet eerder dan in maart 2014 de voorlopige cijfers van 1 oktober 2013. 

De cijfers die in dit jaarverslag zijn opgenomen zijn slechts een indicatie van de voorlopige 

cijfers waar het ministerie rond maart mee komt. Het ministerie komt op 1 oktober 2014 met 

het definitieve aantal vsv’ers op 1 oktober 2013. In de tabellen worden de vsv-cijfers naast 
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Tabel 24 Ontwikkeling aantal voortijdig schoolverla-
ters verdeeld in oud en nieuw 

Soort vsv’er 2012/2013 2011/2012 

Oud 1738 1911 

Nieuw 709* 887 

Totaal 2447 2798 

* Indicatief cijfer op 1 oktober 2013, inclusief ingeschreven 
zonder aanmelding voor bekostiging (bron: DUO, maand-
rapportage november 2013) 

die van vorig jaar gezet. We hanteren daarbij de methodiek dat we per jaarverslag cijfers 

over voorgaand jaar corrigeren. De cijfers van het schooljaar 2012/2013 zijn slechts indica-

tief, de cijfers van vorig jaar zijn definitief vastgesteld door OCW.  

 

Voor drie doelgroepen worden de uitvalcijfers op 1 januari 2014 met terugwerkende kracht 

aangepast (de zogenaamde witte vlekken): 

- jongeren met het mbo-diploma niveau 1 die minimaal 12 uur per week werken; 

- jongeren onder de 18 met een vrijstelling; 

- jongeren die op 1 oktober als niet bekostigd staan ingeschreven en vóór 1 januari een 

startkwalificatie halen.  

 

In dit hoofdstuk worden de indicatieve cijfers alleen weergegeven en niet geanalyseerd. De 

daadwerkelijke analyse van de vsv-cijfers wordt in maart 2014 gemaakt, wanneer de officiële 

voorlopige cijfers bekend zijn. Deze analyse wordt gestuurd naar de Regiegroep Voortijdig 

Schoolverlaten.  

3.2 Vsv-cijfers 

 

Op 1 oktober 2013 staan er 2447 

jongeren als voortijdig schoolverlater 

geregistreerd in de RMC-regio Zuid-

Holland Noord (tabel 24). Het aantal 

oude vsv’ers is 1738. Er zijn 709 

nieuwe vsv’ers op 1 oktober 2013. Dit 

is een indicatief cijfer; het ministerie 

van OCW voert op basis van nieuw 

doorgegeven informatie aan de Dienst 

Uitvoering Onderwijs achteraf steeds wijzigingen door.  

 

De meeste jongeren vallen uit van school als zij 18 jaar of 19 jaar zijn (zie figuur 25). Er zijn 

ook relatief veel jongeren die 17 jaar zijn als zij voortijdig stoppen met school. Logischerwijs 

geldt voor de groep oude vsv’ers hoe hoger de leeftijd, hoe groter de groep. Ieder jaar komen 

er weer oude vsv’ers bij. 

 

Figuur 25 Leeftijd van oude en nieuwe vsv’ers 
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Oude vsv’ers 

Op 1 oktober 2013 zijn er 1738 oude vsv’ers in de RMC-regio Zuid-Holland Noord. Het aantal 

oude vsv’ers is met 9% afgenomen ten opzichte van vorig schooljaar. 
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Nieuwe vsv’ers (indicatieve cijfers per 1 oktober 2013) 

Afgaand op de indicatieve cijfers van 1 oktober 2013 zijn er 709 nieuwe voortijdig schoolver-

laters. In het schooljaar 2011/2012 waren dat er nog 887. Het aantal nieuwe vsv’ers van 

2012/2013 is 20% lager dan het jaar daarvoor.  

 

Jongeren die in het schooljaar 2012/2013 zijn gestopt met school worden in de indicatieve 

cijfers tot de nieuwe vsv’ers gerekend, maar ook jongeren die op 1 oktober 2013 wel zijn in-

geschreven bij een onderwijsinstelling maar niet zijn aangemeld voor bekostiging. Het zijn in 

de meeste gevallen leerlingen die nog één examenonderdeel moeten halen om zich te kwalifi-

ceren. Op 1 oktober 2013 zijn er 135 jongeren die als zodanig door OCW/DUO zijn geregi-

streerd, waarvan er 121 schoolgaand zijn bij één van de onderwijsinstellingen die zich aan het 

vsv-convenant hebben verbonden. Zij krijgen nog tot 1 januari 2014 de tijd om hun startkwa-

lificatie te behalen voordat zij als vsv’er geregistreerd worden.  

 

In het nieuwe vsv-convenant wordt niet meer gewerkt met een regionale ambitie van een 

absoluut aantal vsv’ers, maar met maximale uitvalspercentages per onderwijsniveau. Vanuit 

de RMC-functie heeft het RBL wel een verantwoordelijkheid om het aantal nieuwe vsv’ers op 

regionale schaal in beeld te houden. In tabel 26 is dit weergegeven per gemeente. In bijna 

alle gemeenten in Zuid-Holland Noord is het aantal nieuwe vsv’ers afgelopen jaar flink ge-

daald ten opzichte van vorig schooljaar. In Oegstgeest is het aantal toegenomen. 

 

Tabel 26 Aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters op 1 oktober van dat schooljaar per woongemeente 
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2012/2013* 32 32 144 209 48 40 39 27 39 55 32 12 709 

2011/2012 47 39 187 263 64 44 55 36 26 71 35 20 887 

Ontwikkeling -15 -7 -43 -54 -16 -4 -16 -9 +13 -16 -3 -8 -178 

* Indicatieve cijfers op 1 oktober 2013, inclusief ingeschreven zonder aanmelding voor bekostiging (bron: DUO, maandrappor-
tage november 2013) 

 

In onderstaande tabel staat de verdeling van het aantal jongeren die niet staan ingeschreven 

op een onderwijsinstelling en jongeren die wel staan ingeschreven maar niet zijn aangemeld 

voor bekostiging. 
 
Tabel 27 Indicatieve vsv-cijfers op 1 okt. ’13 naar niet-ingeschreven en ingeschreven zonder bekostiging 
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Niet ingeschreven  29 24 111 174 39 29 34 21 35 42 26 10 574 

Niet-bekostigden 3 8 33 35 9 11 5 6 4 13 6 2 135 

Totaal 32 32 144 209 48 40 39 27 39 55 32 12 709 

(bron: DUO, maandrapportage november 2013) 
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In het nieuwe convenant voortijdig schoolverlaten is per onderwijsniveau een maximaal toe-

gestaan uitvalspercentage benoemd. Afgaand op de indicatieve vsv-cijfers gaat Zuid-Holland 

Noord voor vier doelgroepen de streefnorm halen (tabel 28). De schooluitval blijft onder het 

maximaal toegestane uitvalpercentage. Mbo niveau 2 en mbo 3-4 zitten boven de norm voor 

schooljaar 2012/2013. Dit is de effectindicator voor RMC.  

 
Tabel 28 Indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober 2013 en streefpercentages naar onderwijsniveau 

RMC regio 026  Absoluut aantal  % vsv 2012/2013 maximaal % vsv 

2012/2013 

VO onderbouw 25 0,2% 1% 

VMBO bovenbouw 70 1,6% 4% 

HAVO/VWO bovenbouw 34 0,5% 0,5% 

Mbo1 opleidingen 44 29,3% 32,5% 

Mbo2 opleidingen 267 15,1% 13,5% 

Mbo3-4 opleidingen 269 4,7% 4,25% 

 

Wanneer de niet bekostigde leerlingen 

vóór 1 januari 2014 (tabel 29) alsnog 

hun startkwalificatie halen kan ook in 

deze doelgroepen het aantal vsv’ers 

onder de maximale norm blijven. 

In de factsheet die als bijlage is toege-

voegd, staan de indicatieve vsv-cijfers 

per 1 oktober 2013 per school.  

3.3 18+ verzuim 

 

Zoals te zien was in figuur 25 vallen de meeste jongeren uit van school wanneer zij 18 jaar en 

niet meer leer- of kwalificatieplichtig zijn, en dan met name van mbo-instellingen. Om te 

voorkomen dat jongeren voortijdig uitvallen, wordt er ook in preventieve zin gewerkt aan 

bestrijding van voortijdig schoolverlaten. Verzuim is een belangrijke indicator voor uitval. Het 

RBL heeft afspraken gemaakt met mbo-scholen in de regio over een uniforme verzuimaanpak 

voor 18- en 18+ studenten, zodat ook het verzuim van 18+ leerlingen in beeld komt en aan-

gepakt kan worden door het RBL. Vorig jaar zijn er alleen afspraken gemaakt met een aantal 

scholen over het melden van 18+ verzuim. Sinds het schooljaar 2012/2013 is het melden van 

verzuim voor leerlingen onder en boven de 18 jaar voor alle scholen gelijk. 

 

In 2012/2013 zijn er 824 meldingen van 18+ verzuim gedaan over leerlingen die in de RMC-

regio Zuid-Holland Noord wonen (tabel 30 op de volgende pagina). Vorig jaar waren dat er 

nog 571, maar is een deel van het schooljaar alleen door ROC Leiden en het ROC ID College 

gemeld. Het aantal meldingen 2012/2013 kan dus niet vergeleken worden met vorig school-

jaar. Maar toch is duidelijk te zien dat scholen dit schooljaar (beter) 18+ verzuim zijn gaan 

melden. Het aantal meldingen van 18+ verzuim is met 44% sterk toegenomen. In sommige 

gemeenten is het aantal 18+ verzuimmeldingen over leerlingen die in die gemeenten wonen 

ruim verdubbeld.   
 

Tabel 29 Ingeschrevenen niet-bekostigd op 1 oktober 
2013 (alleen voor leerlingen van scholen in de regio) 

 Aantal 

Voortgezet onderwijs 1 

Mbo1 opleidingen 4 

Mbo2 opleidingen 58 

Mbo3-4 opleidingen 58 

Totaal 121 

(bron: DUO, maandrapportage november 2013) 
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Tabel 30 Aantal meldingen van 18+ verzuim per gemeente en percentuele ontwikkeling 

Gemeente 2012/2013 2011/2012 % ontwikkeling 

Hillegom 34 22 +55% 

Kaag en Braassem 58 22 +164% 

Katwijk 100 73 +37% 

Leiden 328 249 +32% 

Leiderdorp 58 36 +61% 

Lisse 35 23 +52% 

Noordwijk 29 22 +32% 

Noordwijkerhout 22 26 -15% 

Oegstgeest 41 17 +141% 

Teylingen 60 42 +43% 

Voorschoten 38 33 +15% 

Zoeterwoude 21 6 +250% 

Totaal  824 571 +44% 

 

Er zijn 593 leerlingen waarvan 18+ verzuim gemeld is. Van deze leerlingen is 79% één keer 

gemeld bij het RBL, 13% twee keer en 8% drie keer of vaker (figuur 31).  
 
Figuur 31 Aantal meldingen 18+ verzuim per leerling 
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Per melding van 18+ verzuim wordt bekeken welke interventie de leerplichtambtenaar onder-

neemt richting de spijbelende 18+er en eventueel de ouders. Inzet kan bijvoorbeeld een ge-

sprek zijn op de onderwijsinstelling, telefonisch contact met of een brief naar de leerling en 

ouders over de mogelijke consequenties van het verzuim. In tabel 32 staan de afdoeningen 

van de meldingen van het 18+ verzuim.  

 

Bijna dertig procent van de meldingen bleek niet verwijtbaar verzuim te betreffen. Ook is bij 

twaalf procent van de meldingen geen verzuim geconstateerd.  
 
Tabel 32 Wijze van afsluiten verzuimprocessen 18+ 

Afdoeningen Aantal % 

Verzuim afgehandeld: afspraken 436 53% 

Verzuim niet verwijtbaar 238 29% 

Verzuim niet geconstateerd 100 12% 

Nog in onderzoek 47 6% 

Verzuim afgehandeld: zorgmelding 2 0% 

Verzuim afgehandeld: verhuisd 1 0% 

Totaal 824 100% 
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4  Trends en ontwikkelingen 
 

In dit hoofdstuk wordt kort beschreven welk beeld de leerplichtcijfers en de indicatieve vsv-

cijfers over 2012/2013 laten zien. Daarnaast wordt bekeken in hoeverre de prestatie- en ef-

fectindicatoren behaald zijn en wordt een blik op de toekomst gegeven. 

 

4.1 Cijfers leerplicht 

 

- Toename aantal meldingen spijbelverzuim 

Het totaal aantal meldingen van relatief verzuim is ten opzichte van 2011/2012 met 5% toe-

genomen. Voorgaande jaren liet het aantal meldingen ook steeds een stijgende lijn zien. De 

stijging van het aantal meldingen wordt veroorzaakt door de toename van de spijbelverzuim-

meldingen. Dat aantal is met 84% gestegen ten opzichte van vorig schooljaar. Een verklaring 

hiervoor is dat scholen het verzuim steeds beter registreren en beter en eerder melden. De 

afgelopen jaren is er door leerplicht veel aandacht besteed aan de verzuimregistratie en ook 

het verplicht melden via het verzuimloket van DUO heeft eraan bijgedragen dat er steeds 

meer gemeld wordt.  

Het blijft natuurlijk zorgelijk dat zoveel leerlingen meer dan zestien uur verzuimen binnen vier 

lesweken. Met name scholen voor middelbaar beroepsonderwijs hebben relatief veel meldin-

gen gedaan over leerplichtige leerlingen. Over elf procent van de leerlingen op het mbo die in 

de leerplichtregio Holland Rijnland wonen, is een melding van spijbelverzuim gedaan.  

 

- Afname luxeverzuim en signaalverzuim  

Er is minder luxeverzuim en signaalverzuim gemeld dan vorig schooljaar. Het aantal meldin-

gen van luxeverzuim is 9% lager dan in 2011/2012. Er zijn wel duidelijke verschillen te zien 

tussen de gemeenten. Hoewel het vaak om kleine aantallen gaat is in sommige gemeenten 

het aantal meldingen sterk toegenomen, in andere gemeenten is het juist aanzienlijk gedaald.  

 

Scholen hebben opvallend veel meldingen van luxeverzuim gedaan over leerlingen uit Voor-

schoten; dit lijkt veroorzaakt te worden door twee scholen die in 2012/2013 strikter zijn gaan 

melden. In gemeenten waar het gedaald is, kan het zijn dat er minder luxeverzuim gesigna-

leerd is door scholen. De verschillen tussen de gemeenten kunnen veroorzaakt worden door-

dat schooldirecties de toestemmingsaanvragen voor luxeverzuim verschillend beoordelen. Het 

toekennen van verlof voor vakantie of gewichtige omstandigheden onder de tien dagen valt 

onder de bevoegdheid van de schooldirecteur.  

 

De afname van het aantal meldingen van signaalverzuim met een kwart, wordt vermoedelijk 

veroorzaakt door het beter melden van spijbelverzuim. Voorheen werd spijbelverzuim ook wel 

eens als signaalverzuim gemeld. Nu verzuim vaak eerder gemeld wordt, zijn de problemen 

vaak nog niet zo groot dat het signaalverzuim is.   

 

-    Absoluut verzuim sterk afgenomen  

Het aantal geconstateerde gevallen van absoluut verzuim is gedaald van 46 gevallen in 

2011/2012 naar 25 gevallen in 2012/2013. Een goede verzuimregistratie en acties van leer-

plicht hebben hieraan bijgedragen. Van de acht jongeren die nog leerplichtig zijn aan het eind 

van het schooljaar, is één jongere nog steeds absoluut verzuimer. Absoluut verzuim is in 

2012/2013 vooral vsv-problematiek; zeventien jongeren zijn inmiddels 18 jaar geworden. 

Sommige van hen gaan weer naar school, anderen zijn overgedragen aan het Jongerenloket 

en worden tot de nieuwe vsv’ers gerekend.  
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- Minder zorgleerlingen dan vorig schooljaar 

Het aantal thuiszitters volgens de Ingradonorm is in 2012/2013 met 52 leerlingen ongeveer 

gelijk aan het schooljaar daarvoor, toen het er 50 waren. Het aantal zorgleerlingen, leerlingen 

die op basis van hun lichamelijke of psychische klachten een geldige reden hebben om een 

periode niet naar school te gaan maar niet aanmerking komen voor een vrijstelling, is afge-

nomen van 49 naar 23 leerlingen.  

4.2 Cijfers voortijdig schoolverlaten 

 
-    Indicatieve vsv-cijfers voortgezet onderwijs zijn bemoedigend 

Op basis van de indicatieve cijfers kan voorzichtig aangenomen worden dat het voortgezet 

onderwijs in Zuid-Holland Noord goed gepresteerd heeft in het terugdringen van het aantal 

vsv’ers. Het voortgezet onderwijs heeft ruimschoots de doelstellingen behaald in 2012/2013. 

Deze cijfers zijn bemoedigend aangezien er in het vo geen grote wijzigingen meer verwacht 

worden in de voorlopige cijfers die in maart 2014 gepubliceerd worden. De indicatieve cijfers 

van het mbo laten duidelijk zien dat hier nog veel winst te behalen valt. Mbo niveau 2 en mbo 

3-4 zitten boven de norm voor 2012/2013.  

 

- Toename aantal meldingen 18+ verzuim 

Sinds het schooljaar 2012/2013 is het melden van verzuim voor leerlingen jonger dan 18 jaar 

en ouder dan 18 jaar gelijk. Dit is terug te zien in het aantal meldingen van 18+ verzuim. Dit 

is ten opzichte van vorig schooljaar, toen slechts enkele scholen 18+ verzuim meldden, toe-

genomen met ruim veertig procent.  

4.3 Prestatie- en effectindicatoren 

 

Om de doeltreffendheid van de interventies van de leerplicht- en RMC-functie te kunnen me-

ten is een aantal prestatie-, effect- en monitorindicatoren opgesteld. Alleen de leerplichtindi-

catoren zijn in dit jaarverslag opgenomen en de effectindicator voor RMC. De prestatie- en 

monitorindicatoren voor de RMC-functie worden besproken in het jaarverslag van het Jonge-

renloket, dat in januari 2014 verschijnt.  

 

Het RBL heeft de gestelde doelen in de prestatie-indicatoren behaald: 

 

- Op 100% van het gemelde wettelijke verzuim volgt actie van leerplicht; dit is het geval in 

de leerplichtregio Holland Rijnland.   

- 80% van de meldingen van verzuim wordt met één interventie afgedaan en leidt niet tot 

een tweede melding. In 2012/2013 is 83% van de meldingen van verzuim met één inter-

ventie afgedaan zonder te leiden tot een tweede melding.  

 

De effectindicatoren zijn als streefcijfers opgesteld; wetende dat het mogelijk niet reëel is om 

ervan uit te gaan dat dit haalbaar is: 

 

- Het percentage scholen dat verzuim meldt is 100% en het percentage scholen dat wette-

lijk verzuim tijdig en volledig meldt is 100%. Deze effectindicatoren gaan er van uit dat al-

le scholen melden en dat ze dat volledig en correct doen. Om dit te meten werkt het RBL 

sinds 2013 in het mbo met een format van de onderwijsinspectie. Met dit format kan 

vastgesteld worden of aan de indicatoren wordt voldaan. In het primair en voortgezet on-

derwijs wordt tijdens de schoolbezoeken ook de verzuimregistratie bekeken.  
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Voor het RBL is in de samenwerking met de po- en vo-scholen van belang dat de verzui-

madministratie betrouwbaar is. Het RBL controleert de verzuimadministratie van po- en 

vo-scholen, maar heeft onvoldoende menskracht om dit volgens het format van de on-

derwijsinspectie te doen. Daar is op basis van de ervaringen uit het verleden ook geen 

aanleiding voor. Op basis van de schoolbezoeken gaat het RBL ervan uit dat van de mees-

te scholen de verzuimregistratie op orde is (96%) en dat scholen die geen melding van 

verzuim hebben gedaan in 2012/2013, terecht geen verzuim gemeld hebben. 
 

- Het percentage scholen dat wettelijk verzuim tijdig en volledig meldt is 100%. Op basis 

van de schoolbezoeken gaat het RBL ervan uit dat 96% van de scholen tijdig en volledig 

verzuim meldt. 

- 100% van de leerlingen volgt passend onderwijs of heeft indien noodzakelijk een vrijstel-

ling. Aan het eind van het schooljaar is één jongere nog leerplichtig én niet ingeschreven 

op school. Daarnaast zijn er 21 processen van absoluut verzuim en 37 nog niet afgeronde 

processen van thuiszitters. Dit betekent dat 59 leerlingen aan het eind van schooljaar 

2012/2013 geen passend onderwijs volgen. Als dat afgezet wordt tegen 64.000 leerlingen 

in de hele regio, volgt percentueel gezien 100% van de leerlingen aan het eind van het 

schooljaar passend onderwijs of heeft indien noodzakelijk een vrijstelling. Dit geeft een 

vertekend beeld, want er zijn leerlingen die geen onderwijs volgen en wel de aandacht 

van het RBL hebben.   

- 0% van de leerplichtigen is voortijdig schoolverlater tenzij een vrijstelling door leerplicht is 

afgegeven. Afgaand op de indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober 2013, zijn er 170 leerplich-

tige nieuwe vsv’ers. Daarvan hebben er 21 een vrijstelling op 1 oktober 2013 en worden 

in de herberekening van 1 januari 2014 niet meer tot de nieuwe vsv’ers van 1 oktober 

2013 gerekend. Dit betekent dat er 149 nieuwe vsv’ers zijn die nog leerplichtig waren op 

1 oktober 2013. Dat is 0,2% van alle leerplichtigen in de leerplichtregio Holland Rijnland.  

- Percentage jongeren per onderwijssoort dat voortijdig schoolverlater wordt in een school-

jaar. Hiervoor worden door DUO de percentages zoals opgenomen in het convenant VSV 

2012-2015 aangehouden. Op basis van de indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober hebben 

het voortgezet onderwijs en mbo1-opleidingen de doelstellingen behaald. De mbo 2 en 

mbo 3-4 opleidingen hebben de doelstellingen vooralsnog niet behaald.  

4.4 Leerplicht: blik op de toekomst 

 

Als gekeken wordt naar de cijfers van leerplicht, is er sprake van vooruitgang. Scholen mel-

den steeds beter en het absoluut verzuim en het aantal thuiszittende zorgleerlingen is ge-

daald. Toch is het zorgelijk dat er zoveel leerlingen verzuimen. Daarnaast is er nog steeds een 

aantal kinderen in de regio dat thuis zit. Om nog beter inzicht te krijgen in het verzuim in de 

leerplichtregio Holland Rijnland wordt de controle van de verzuimregistratie anders ingericht 

in het mbo. 
 
Controle verzuimregistratie 

Het verklaren van de ontwikkeling van het aantal verzuimmeldingen en de verschillen tussen 

de gemeenten, blijkt niet eenvoudig. Vermoedelijk hebben we het verzuim nog niet volledig in 

beeld. Als scholen weinig melden kan dit komen doordat de school zelf een strikt lik-op-stuk 

beleid voert en daardoor weinig te melden heeft, maar het kan ook betekenen dat er niet 

nauwkeurig genoeg gemeld wordt. Wanneer het RBL kan stellen dat alle scholen in de regio 

ongeoorloofd verzuim correct en tijdig melden, kan een toename van het aantal meldingen 

alleen maar wijzen op een toename van de omvang van het verzuim in plaats van door beter 

meldgedrag van scholen.  
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Vanaf 2012 is de Onderwijsinspectie verantwoordelijk voor de controle van de verzuimregi-

stratie en het meldgedrag van scholen. De Onderwijsinspectie biedt bureaus leerplicht de mo-

gelijkheid om door middel van een samenwerkingsovereenkomst de controlefunctie namens 

de Onderwijsinspectie uit te voeren. Het RBL kiest ervoor deze samenwerking aan te gaan en 

daarmee stringenter in te zetten op het voeren van een adequaat verzuimbeleid door de scho-

len. Het is immers voor effectieve uitvoering van de leerplichtfunctie van belang dat de school 

de leerling in beeld heeft. Daarnaast is verzuim de beste indicator voor dreigende schooluit-

val.4  

 

Uitvoering geven aan de samenwerkingsovereenkomst vraagt een goede voorbereiding. Het 

RBL heeft de leerplichtambtenaren getraind in de wettelijke kaders en in het gebruik van het 

controleformat van de Onderwijsinspectie. Niet alleen van het RBL, maar ook van de ROC’s 

wordt wat verwacht. Het RBL heeft daarom al bij een aantal units van ROC’s in de regio een 

proefcontrole uitgevoerd. Tijdens de proefcontrole heeft de leerplichtambtenaar in de praktijk 

kunnen oefenen met de controle en voor de onderwijspartij is in beeld gebracht welke acties 

er gedaan moeten worden om te voldoen aan de wettelijke verplichting als het gaat om het 

registreren en melden van schoolverzuim. Hieruit blijkt dat nog niet al het verzuim in beeld is 

bij het RBL.  

 
Thuiszitters 

Er zijn nog steeds leerlingen die met verschillende en vaak complexe casuïstiek thuiszitten. 

Het RBL blijft zich inzetten om het aantal thuiszitters omlaag te brengen. Volgens de Ingrado-

norm is het aantal thuiszitters in het afgelopen schooljaar ongeveer gelijk gebleven. Er zijn 

wel minder zorgleerlingen geregistreerd dan vorig schooljaar, maar nog steeds niet iedereen 

volgt passend onderwijs. Er zijn drie ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan het terugbren-

gen van het aantal thuiszitters komend schooljaar:  

 

- Taxatiemodel leerplicht: door te investeren in een gedegen analyse en taxatie, en waar 

zorg nodig is te werken volgens de uitgangspunten van ‘Eén gezin, één plan’.  

- Handreiking voor verzuim en thuiszitten: de handreiking moet bijdragen aan het tijdig 

signaleren en handelen, om verzuim, voortijdig schoolverlaten en leerlingen die thuiszitten 

te voorkomen. 

- De ‘Wet Passend Onderwijs’: deze wet wordt in augustus 2014 ingevoerd en heeft moge-

lijk ook invloed op het aantal thuiszitters. Eén van de speerpunten binnen het passend 

onderwijs is dat samenwerkingsverbanden samen met schoolbesturen (scholen) een pas-

send aanbod van ondersteuning creëren voor alle kinderen in het werkgebied van het sa-

menwerkingsverband. 

4.5 RMC: blik op de toekomst 

 

RMC-trajectbegeleiding vanaf 2014 

Per 1 januari 2014 is de samenwerkingsovereenkomst Jongerenloket beëindigd en wordt de 

RMC trajectbegeleiding ingebed in het RBL. Het RBL richt zich bij de uitvoering van de RMC-

trajectbegeleiding op twee pijlers: versterking van de verbinding van RMC met de mbo’s en 

versterking van de verbinding van RMC met leerplicht.  

 

De scholen voor middelbaar beroepsonderwijs kennen de meeste voortijdig schoolverlaters. 

Tegelijkertijd is het mbo wel het onderwijs wat de meeste schoolverlaters willen volgen. Goe-

de samenwerking met deze scholen is daarom van groot belang in het voorkomen van 

schooluitval en het terugleiden van vsv’ers. Het middelbaar beroepsonderwijs heeft aangege-

                                            
4 Bron: Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland (2013) Beleidsplan Leerplicht 2013-2014. 
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ven behoefte te hebben aan één gezicht in de school voor zowel verzuim en andere leerplicht-

zaken, en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Het RBL onderschrijft deze behoefte 

en voert daarom per 2014 de combinatiefunctionaris Leerplicht/RMC in.  

 

Dit vergt een omslag in de organisatie; de bestaande medewerkers zullen meer taken oppak-

ken dan voorheen en daartoe andere competenties, of andere kennis moeten hebben dan tot 

nu toe van hen gevraagd werd. Ook brengt deze aanpassing met zich mee dat er goede af-

spraken gemaakt moeten worden tussen het RBL en de onderwijspartijen. Afspraken die 

haalbaar zijn en waar alle partijen zich aan committeren. Het RBL wil deze veranderingen 

graag uitvoeren omdat verwacht wordt dat niet alleen het mbo hierbij gebaat is, maar ook 

omdat verwacht wordt dat studenten en vsv’ers hier profijt van zullen hebben. 

 

RMC en het actieplan Jeugdwerkloosheid 

Gemeente Leiden voert als centrumgemeente het ‘Actieplan Jeugdwerkloosheid’ uit voor de 

regio Holland Rijnland. Het RBL, die de RMC-functie uitvoert, is zowel beleidsmatig als in de 

uitvoering nauw betrokken bij het actieplan. Samen met de ROC's wordt door het actieplan en 

het RMC (RBL) in het project ‘Kansloket’ invulling gegeven aan onderwijs als voorliggende 

voorziening voor jongeren met een WWB-uitkering. Het actieplan en het RMC gaan in 2014 

nauw samenwerken in het benaderen van jongeren zonder werk en startkwalificatie. Doel is 

om jongeren te activeren om kansen en mogelijkheden tot scholing en/of werk aan te grijpen.  

 

RMC en veranderingen in het onderwijs 

De ambitie van het nieuwe convenant voortijdig schoolverlaten wordt uitgedrukt in maximale 

uitvalpercentages per onderwijsniveau. Vooral in het mbo zal het aantal voortijdig schoolver-

laters de komende twee schooljaren flink teruggedrongen moeten worden. Het Rijk heeft 

prestatieafspraken gemaakt met de ROC’s; onvoldoende reductie van het aantal vsv’ers zal 

financiële gevolgen hebben voor de scholen.  

Tegelijkertijd wordt er vanaf 2014 onder de noemer ‘Focus op vakmanschap’ een aantal stel-

selwijzigingen in het middelbaar beroepsonderwijs doorgevoerd. De bekostigingsystematiek 

per leerling wordt gewijzigd. Studenten die te vaak overstappen naar een andere opleiding of 

te lang over hun studie doen, lopen het risico geen bekostiging meer te krijgen. Mbo niveau 1 

gaat over in de entreeopleiding. Het mbo kent daarmee geen drempelloze toegang meer; 

potentiële studenten zonder diploma uit het voortgezet onderwijs, zullen zich eerst moeten 

bewijzen op de entreeopleiding.  

 

Dat het onderwijs afgerekend wordt op prestaties en het toegangsbeleid van mbo’s strenger 

wordt, mag er niet toe leiden dat de toegang tot het onderwijs onder druk komt te staan. 

Samen met gemeenten (in het kader van de jeugdzorg en de participatiewet) en onderwijs (in 

het kader van passend onderwijs) zal het RBL, uitgaand van de Leerplichtwet en de RMC-

functie, zoeken naar alternatieven voor jongeren die (nog) niet toegelaten (kunnen) worden 

tot een opleiding. Het RBL wil daarmee dienstbaar zijn aan de gezamenlijke doelstelling van 

gemeenten en onderwijs: jongeren toerusten tot zelfstandige deelname aan de maatschappij. 

De samen met gemeenten en onderwijs in 2013 ingezette ontwikkeling van instrumenten, 

zoals het instroomloket/kansloket en begeleiding op maat, biedt aanknopingspunten voor 

toekomstig beleid. 

 

 



   

Jaarverslag 2012/2013             

Meting prestatie- en effectindicatoren 2013 

Prestatie-indicatoren uitvoering leerplichtfunctie 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Leerplicht 

Doel:  Stand eind 2012/2013 

Op 100% van het gemelde wettelijke verzuim volgt actie van leerplicht 100% 

80% van de meldingen van verzuim wordt met één interventie afgedaan en leidt niet tot een tweede melding  83% 

Effectindicatoren leerplichtfunctie 

Doel:  Stand eind 2012/2013 

Het percentage scholen dat 

verzuim meldt is 100%  

en  

Het percentage scholen dat 

wettelijk verzuim tijdig en 

volledig meldt is 100% 

Deze effectindicatoren gaan er vanuit dat alle scholen melden en dat ze dat volledig en correct doen. Om dit te 

meten werkt het RBL sinds 2013 in het mbo met een format van de onderwijsinspectie. Met dit format kan vastge-

steld worden of aan de indicatoren wordt voldaan. In het primair en voortgezet onderwijs wordt tijdens de schoolbe-

zoeken ook de verzuimregistratie bekeken.  

Voor het RBL is in de samenwerking met de po- en vo-scholen van belang dat de verzuimadministratie betrouwbaar 

is. Het RBL controleert de verzuimadministratie van po- en vo-scholen, maar heeft onvoldoende menskracht om dit 

volgens het format van de onderwijsinspectie te doen. Daar is op basis van de ervaringen uit het verleden ook geen 

aanleiding voor. Op basis van de schoolbezoeken gaat het RBL ervan uit dat van de meeste scholen de verzuimregi-

stratie op orde is (96%) en dat scholen die geen melding van verzuim hebben gedaan in 2012/2013, terecht geen 

verzuim gemeld hebben. 

100% van de leerlingen 

volgt passend onderwijs of 

heeft indien noodzakelijk 

een vrijstelling 

Aan het eind van het schooljaar is één jongere nog leerplichtig én niet ingeschreven op school. Daarnaast zijn er 21 

processen van absoluut verzuim en 37 nog niet afgeronde processen van thuiszitters. Dit betekent dat 59 leerlingen 

aan het eind van schooljaar 2012/2013 geen passend onderwijs volgen. Als dat afgezet wordt tegen 64.000 leerlin-

gen in de hele regio, volgt percentueel gezien 100% van de leerlingen aan het eind van het schooljaar passend 

onderwijs of heeft indien noodzakelijk een vrijstelling. Dit geeft een vertekend beeld, want er zijn leerlingen die geen 

onderwijs volgen en wel de aandacht van het RBL hebben.   

0% van de leerplichtigen is 

voortijdig schoolverlater 

tenzij een vrijstelling door 

leerplicht is afgegeven 

Afgaand op de indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober 2013, zijn er 170 leerplichtige nieuwe vsv’ers. Daarvan hebben 

er 21 een vrijstelling op 1 oktober 2013 en worden in de herberekening van 1 januari 2014 niet meer tot de nieuwe 

vsv’ers van 1 oktober 2013 gerekend. Dit betekent dat er 149 nieuwe vsv’ers zijn die nog leerplichtig waren op 1 

oktober 2013. Dat is 0,2% van alle leerplichtigen in de leerplichtregio Holland Rijnland.  

 
Monitorgegevens uitvoering leerplichtfunctie 
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Luxe 8 0 37 58 0 6 9 5 12 19 43 4 201 

Spijbel 24 41 155 253 46 44 68 30 37 75 44 9 826 

Aantal meldin-

gen relatief 

verzuim Signaal 30 35 111 264 54 32 38 39 33 50 54 9 749 

Aantal 9 9 49 89 13 13 17 14 8 17 17 1 256 Leerlingen met 

meerdere mel-

dingen 
% 17% 14% 21% 19% 15% 20% 19% 26% 11% 13% 14% 5% 18% 

Gemeld na 

eerdere HALT-

afdoening 

Aantal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ingrado 1 3 7 12 3 4 7 3 0 9 2 1 2 Aantal thuiszit-

ters Zorgleerling 0 1 3 4 2 1 3 1 2 4 1 1 23 

Absoluut ver-

zuim 

Aantal 

geconsta-

teerd 

4 4 5 6 1 0 1 2 0 0 2 0 25 

Aantal 9 14 32 48 11 12 12 6 14 16 8 4 186 Correct melden-

de scholen % 100% 100% 94% 91% 92% 100% 100% 100% 100% 94% 100% 100% 96% 

 

Per schoolsoort 

  

Basison-
derwijs 

Voortge-
zet on-
derwijs 

Middel-
baar 

beroeps-
onderwijs 

Speciaal 
onderwijs 

Geen 
Totaal 

HR 

Luxe 142 51 1 7 0 201 

Spijbel 0 397 426 3 0 826 Aantal meldingen relatief verzuim 

Signaal 68 575 87 18 1 749 

Aantal 8 151 93 4 0 256 

Leerlingen met meerdere meldingen  % van leerlingen met 

melding 
4% 18% 24% 14% 0% 18% 

Gemeld na eerdere HALT-afdoening Aantal 0 0 0 0 0 0 

Ingrado 7 21 0 17 7 52 
Aantal thuiszitters 

Zorgleerling 1 13 5 2 2 23 

Absoluut verzuim Aantal geconstateerd 2 9 10 2 2 25 

Aantal 145 27 nvt 12 nvt 186 Correct meldende scholen  

(van bezochte scholen) % 99% 87% nvt 82% nvt 96% 



   

Jaarverslag 2012/2013             

Meting prestatie- en effectindicatoren 2013 

 
 

Doel:  Indicatieve cijfers per 1 oktober 

 

Percentage jongeren per onderwijssoort dat voortijdig schoolverlater 

wordt in een schooljaar1 Hiervoor worden door DUO de percentages 

zoals opgenomen in het convenant VSV 2012-2015 aangehouden: 

 

 

Onderwijssoort Max. % vsv 2012/2013 

VO onderbouw 1% 

VMBO bovenbouw 4% 

HAVO/VWO bovenbouw 0,5% 

Mbo1 opleidingen 32,5% 

Mbo2 opleidingen 13,5% 

Mbo3-4 opleidingen 4,25%  

 

Afgaand op de indicatieve vsv-cijfers gaat Zuid-Holland Noord voor vier 

doelgroepen de streefnorm halen (zie onderstaande tabel). De school-

uitval blijft onder het maximaal toegestane uitvalpercentage. Mbo 

niveau 2 en mbo 3-4 zitten boven de norm voor schooljaar 2012/2013. 

 

 Onderwijssoort % vsv 2012/2013* 

VO onderbouw 0,2% 

VMBO bovenbouw 1,6% 

HAVO/VWO bovenbouw 0,5% 

Mbo1 opleidingen 29,3% 

Mbo2 opleidingen 15,1% 

Mbo3-4 opleidingen 4,7% 

* indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober 2013 (Bron: DUO, maandrapportage novem-

ber) 

 

  
 

 
 

Monitorgegevens uitvoering leerplichtfunctie (vervolg) 
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Doorlooptijden 

Doorlooptijd verzuimproces Aantal % 

Einde binnen 30 dagen 1333 81% 

Einde binnen 90 dagen 287 17% 

Einde > 90 dagen 25 2% 

Totaal aantal metingen  1645 100% 

 

Vrijstellingen 

Artikel Toegekend Afgewezen Teruggetrokken In behandeling Totaal 

Vrijstelling van de inschrijvingsplicht 213 3 1 5 222 

Vrijstelling van geregeld schoolbezoek 13 4 1 0 18 

Vervangende leerplicht 9 1 0 0 10 

Vrijstelling van de kwalificatieplicht 57 0 2 1 60 

Totaal 292 8 4 6 310 

   

 

Jeugdmatch  

Leerplicht heeft in 2012/2013 44 meldingen gedaan in Jeugdmatch.  
 
Trajectbegeleiding Jongerenloket 

Er zijn 55 jongeren waarvan in 2012/2013 een verzuimmelding is 
gedaan en die in hetzelfde jaar begeleid zijn door het Jongerenloket.   

Effectindicator 

RMC 



   

Jaarverslag 2012/2013             

Benchmark Leerplicht 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Leerplicht 

 

Verzuim 

Per 1000 leerlingen  2012/2013 2011/2012 

 Aantal meldingen Zuid-Holland 

Noord  

Zuid-Holland 

Noord 

Den Haag  Gooi & Vechts-

treek 

Zuid-Holland 

Zuid 

Luxeverzuim 201 221 443 171 205 
Relatief verzuim 

Spijbel- en signaalverzuim 1575 1533 4083 872 2739 

Absoluut verzuim Absoluut verzuim 25 46 399 12 1 

Afdoening Processen-verbaal 138 177 582 131 117 

Thuiszitters Thuiszitters (Ingradonorm) 52 50 104 83 28 

Vrijstellingen Vrijstellingen toegekend 292 244 613* 139 176 

Leerlingaantal Aantal leerlingen 64.219 63.886 75.234 56.870 83.478 

* Let op: dit zijn aanvragen en niet toegekende vrijstellingen. Informatie over toegekende vrijstellingen is niet beschikbaar.  

 

 

Per 1000 leerlingen  2012/2013 2011/2012 

 Aantal meldingen Zuid-Holland 

Noord  

Zuid-Holland 

Noord 

Den Haag Gooi & Vechts-

treek 

Zuid-Holland 

Zuid 

Luxeverzuim 3,1 3,5 5,9 3,0 2,5 
Relatief verzuim 

Spijbel- en signaalverzuim 24,5 24,0 54,3 15,3 32,8 

Absoluut verzuim Absoluut verzuim 0,4 0,7 5,3 0,2 0 

Afdoening Processen-verbaal 2,1 2,8 7,7 2,3 1,4 

Thuiszitters Thuiszitters (Ingradonorm) 0,9 0,8 1,4 1,5 0,3 

Vrijstellingen Toegekende vrijstellingen 4,5 3,8 8,1* 2,4 2,1 

* Let op: dit zijn aanvragen en niet toegekende vrijstellingen. Informatie over toegekende vrijstellingen is niet beschikbaar.  
 

Vrijstellingen  

 2012/2013 2011/2012 

Toegekende vrijstellingen 
Zuid-Holland 
Noord  

Zuid-Holland 
Noord 

Den 
Haag* 

Gooi & 
Vechts-

treek 

Zuid-
Holland 

Zuid 

Art. 5 onder a Inschrijvingsplicht: lichamelijke en/of psychische gronden 102 62 74* - 65 

Art, 5 onder b Inschrijvingsplicht: bedenkingen tegen richting van onderwijs 11 11 17 - 7 

Art. 5 onder c Inschrijvingsplicht: het volgen van onderwijs in buitenland 98 74 468 - 59 

Art. 5a Inschrijvingsplicht: trekkend bestaan 2 - 2 - - 

Art. 5: niet nader gespecificeerd - - - 109 - 

Art. 11g Geregeld schoolbezoek: gewichtige omstandigheden 13 13 - - 36 

Art. 11: niet nader gespecificeerd - - - 27 - 

Art. 3a Vervangende leerplicht: inschrijving op andere school/instelling 6 8 10 - - 

Art. 3b Vervangende leerplicht: inschrijving op andere school (16-jarigen) 3 2 13 - - 

Art. 3: niet nader gespecificeerd - - - 3 - 

Art. 15 Vrijstelling kwalificatieplicht: volgen van ander onderwijs 57 74 29 - 9 

Totaal 292 244 613 139 176 

* Let op: dit zijn aanvragen en niet toegekende vrijstellingen. Informatie over toegekende vrijstellingen is niet beschikbaar. 
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Vsv’ers per school in Zuid-Holland Noord 

Voortgezet onderwijs 

 

 

 

 

 
In onderstaande tabellen staan de indicatieve cijfers van het aantal nieuwe vsv’ers per 1 oktober 2013. In maart 2014 publiceert 

DUO de officiële voorlopige cijfers van 1 oktober 2013. Dan zijn de uitvalcijfers met terugwerkende kracht aangepast en worden 

jongeren met een mbo1-diploma die minimaal 12 uur per week werken, jongeren onder de 18 met een vrijstelling en jongeren die 

op 1 oktober als niet bekostigd staan ingeschreven en voor 1 januari een startkwalificatie halen, niet meer tot de vsv’ers gerekend. 
 

Andreas College 1-10-2012 1-10-2013 Bonaventuracollege 1-10-2012 1-10-2013 

Bruto vsv 23 5 vsv per 1/9 17 8 

waarvan zonder bekostiging 0 0 waarvan zonder bekostiging 0 0 

Netto VSV 23 5 Netto VSV 17 8 

VO onderbouw  1 VO onderbouw  1 

VMBO bovenbouw  4 VMBO bovenbouw  4 

HAVO/VWO bovenbouw  0 HAVO/VWO bovenbouw  3 
      

Da Vinci College 1-10-2012 1-10-2013 Driestar College 1-10-2012 1-10-2013 

Bruto vsv 40 34 Bruto vsv 1 1 

waarvan zonder bekostiging 0 0 waarvan zonder bekostiging 0 1 

Netto VSV 40 34 Netto VSV 1 0 

VO onderbouw  15 VO onderbouw  0 

VMBO bovenbouw  16 VMBO bovenbouw  0 

HAVO/VWO bovenbouw  3 HAVO/VWO bovenbouw  0 
      

Fioretti College 1-10-2012 1-10-2013 Vrije School Zuid-Holland 1-10-2012 1-10-2013 

Bruto vsv 18 6 Bruto vsv 14 5 

waarvan zonder bekostiging 0 1 waarvan zonder bekostiging 0 0 

Netto VSV 18 5 Netto VSV 14 5 

VO onderbouw  0 VO onderbouw  0 

VMBO bovenbouw  3 VMBO bovenbouw  3 

HAVO/VWO bovenbouw  2 HAVO/VWO bovenbouw  2 
      

Northgo College 1-10-2012 1-10-2013 Leonardo 1-10-2012 1-10-2013 

Bruto vsv 13 4 Bruto vsv 10 4 

waarvan zonder bekostiging 0 0 waarvan zonder bekostiging 0 0 

Netto VSV 13 4 Netto VSV 10 4 

VO onderbouw  0 VO onderbouw  0 

VMBO bovenbouw  3 VMBO bovenbouw  3 

HAVO/VWO bovenbouw  1 HAVO/VWO bovenbouw  1 
      

Rijnlands Lyceum  
Oegstgeest 

1-10-2012 1-10-2013 Het Rijnlands Lyceum 
Sassenheim 

1-10-2012 1-10-2013 

Bruto vsv 8 7 Bruto vsv 8 2 

waarvan zonder bekostiging 0 0 waarvan zonder bekostiging 0 0 

Netto VSV 8 7 Netto VSV 8 2 

VO onderbouw  1 VO onderbouw  0 

VMBO bovenbouw  0 VMBO bovenbouw  1 

HAVO/VWO bovenbouw  6 HAVO/VWO bovenbouw  1 
      

Stedelijk Gymnasium 
Fruinlaan 

1-10-2012 1-10-2013 Stedelijk Gymnasium 
Nwe Marnixstraat 

1-10-2012 1-10-2013 

Bruto vsv 2 4 Bruto vsv 1 1 

waarvan zonder bekostiging 0 0 waarvan zonder bekostiging 0 0 

Netto VSV 2 4 Netto VSV 1 1 

VO onderbouw  4 VO onderbouw  0 

VMBO bovenbouw  0 VMBO bovenbouw  0 

HAVO/VWO bovenbouw  0 

 

HAVO/VWO bovenbouw  1 

 

Indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober 2013 
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Vsv’ers per school in Zuid-Holland Noord 

Middelbaar beroepsonderwijs 

Voortgezet onderwijs (vervolg) 

 
 
 
 
 
 
 

Teylingen College 1-10-2012 1-10-2013 Wellantcollege 1-10-2012 1-10-2013 

Bruto vsv 31 20 Bruto vsv 11 9 

waarvan zonder bekostiging 0 1 waarvan zonder bekostiging 0 1 

Netto VSV 31 19 Netto VSV 11 8 

VO onderbouw  4 VO onderbouw  0 

VMBO bovenbouw  14 VMBO bovenbouw  8 

HAVO/VWO bovenbouw  1 HAVO/VWO bovenbouw  0 

      

Visser 't Hooft Lyceum 1-10-2012 1-10-2013 Vlietland College 1-10-2012 1-10-2013 

Bruto vsv 27 12 Bruto vsv 9 4 

waarvan zonder bekostiging 0 0 waarvan zonder bekostiging 0 0 

Netto VSV 27 12 Netto VSV 9 4 

VO onderbouw  2 VO onderbouw  1 

VMBO bovenbouw  3 VMBO bovenbouw  2 

HAVO/VWO bovenbouw  7 

 

HAVO/VWO bovenbouw  1 

 
 
 
 
 
 
 

ID College 1-10-2012 1-10-2013 Leidse Instrumentma-
kersschool 

1-10-2012 1-10-2013 

Bruto vsv 99 97 Bruto vsv 3 2 

waarvan zonder bekostiging 0 10 waarvan zonder bekostiging 0 0 

Netto VSV 99 87 Netto VSV 3 2 

MBO 1  11 MBO 1  0 

MBO 2  36 MBO 2  0 

MBO 3-4  40 

 

MBO 3-4  2 

 

ROC Mondriaan 1-10-2012 1-10-2013 ROC Nova College 1-10-2012 1-10-2013 

Bruto vsv 61 59 Bruto vsv 46 35 

waarvan zonder bekostiging 0 21 waarvan zonder bekostiging 0 19 

Netto VSV 61 38 Netto VSV 46 16 

MBO 1  0 MBO 1  2 

MBO 2  9 MBO 2  6 

MBO 3-4  29 MBO 3-4  8 

      

ROC Leiden 1-10-2012 1-10-2013 Wellantcollege  1-10-2012 1-10-2013 

Bruto vsv 327 288 Bruto vsv 11 12 

waarvan zonder bekostiging 0 76 waarvan zonder bekostiging 0 1 

Netto VSV 327 212 Netto VSV 11 11 

MBO 1  25 MBO 1  0 

MBO 2  106 MBO 2  8 

MBO 3-4  81 

 

MBO 3-4  3 

 
Bron: DUO, maandrapportage november 2013 

 

 

Indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober 2013 

Indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober 2013 
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                                                                              Hillegom 

Leerplicht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wanneer een leerplichtig kind niet staat 

ingeschreven op een school, is sprake van 

absoluut verzuim. In Hillegom zijn in 

2012/2013 vier gevallen van absoluut 

verzuim geconstateerd. Twee van basis-

schoolleeftijd en twee 17-jarigen. Eén kind 

staat weer ingeschreven op een school, de 

ander is vertrokken uit de regio. De twee 

jongeren zijn inmiddels 18 jaar en niet 

meer leerplichtig. Van hen is niet bekend 

wat hun huidige dagbesteding is.  

 
 

Jongeren die leerplichtig of kwalificatie-

plichtig zijn en die meer dan 4 weken 

verzuimen, zijn thuiszitters. In het afgelo-

pen schooljaar heeft in Hillegom één jonge-

re als thuiszitter geregistreerd gestaan 

volgens de Ingradonorm.  Deze jongere 

heeft de basisschoolleeftijd en gaat inmid-

dels weer naar school.  

 
 
In 2012/2013 zijn negen vrijstellingsaanvragen ingediend voor leerlingen die in Hillegom wonen (zie 

tabel 3). Zij zijn alle toegekend.  

 
Tabel 3 Vrijstellingsaanvragen in 2012/2013 

Vrijstelling van Aantal 

Inschrijvingsplicht: lichamelijke en/of psychische gronden 5 

Inschrijvingsplicht: het volgen van onderwijs in buitenland 2 

Kwalificatieplicht: het volgen van ander onderwijs 2 

Totaal 9 

 

 
 
In de leerplichtregio Holland Rijnland zijn 

afspraken met scholen gemaakt over een 

uniforme verzuimaanpak van 18- en 18+ 

verzuim. Dit betekent dat scholen verplicht 

zijn vermoedelijk ongeoorloofd verzuim van 

jongeren van 18 jaar of ouder te melden bij 

het RBL.  

 

Er zijn 34 meldingen van 18+ verzuim 

gedaan over 26 leerlingen die in Hillegom 

wonen. Alle meldingen zijn afkomstig van 

het MBO, op één melding van het voortge-

zet onderwijs na.  

 

RMC 

 
 
De negen scholen in Hillegom zijn in 

2012/2013 bezocht door de leerplichtamb-

tenaar. Van alle scholen in deze gemeente 

was de verzuimregistratie op orde.  

 
 
 

 
 

Volgens de indicatieve cijfers van 1 oktober 2013, telt Hillegom 32 nieuwe vsv’ers.  Van hen zijn er drie 

ingeschreven zonder aanmelding voor bekostiging. Vorig schooljaar waren er 47 nieuwe vsv’ers.  

 
Tabel 4 Indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober 2013 

  Hillegom 
Holland 
Rijnland 

Oude vsv'ers 82 1738 

Nieuwe vsv'ers (indicatieve cijfer 1 okt.'13) 32 709 2012/2013 

Waarvan niet-bekostigd 3 135 

Oude vsv'ers 88 1911 
2011/2012 

Nieuwe vsv'ers (definitieve cijfers 1 okt. '12) 47 887 

Bron: DUO, maandrapportage november 2013 

 

Tabel 5 Indicatieve vsv-cijfers per 1 okt.'13 per school naar onderwijsniveau 

 

VO 
onder-
bouw 

VMBO 
boven-
bouw 

HAVO/ 
VWO 
boven-
bouw 

Mbo1 
oplei-
dingen 

Mbo2 
oplei-
dingen 

Mbo3-
4 
oplei-
dingen Totaal 

ROC Leiden - - - - 8 4 12 

ROC Nova College - - - - 3 5 8 

Fioretti College - 1 2 - - - 3 

ROC ID College - - - - 2 - 2 

Herbert Vissers College 1 1 - - - - 2 

Wellantcollege - - - - 1 - 1 

Overig - - 1 - 1 2 4 

Totaal 1 2 3 - 15 11 32 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Relatief verzuim Absoluut verzuim 

Thuiszitters 

Vrijstellingen 

18+ verzuim 

In Hillegom is het totaal aantal meldingen 

van relatief verzuim afgenomen t.o.v. vorig 

schooljaar (tabel 1), in tegenstelling tot de 

hele regio Holland Rijnland waar het totaal 

aantal meldingen is toegenomen. Ook in 

Hillegom is er een toename van het aantal 

meldingen van spijbelverzuim, maar minder 

sterk dan in de hele regio. Het aantal mel-

dingen van signaalverzuim is aanzienlijk 

gedaald.  

 

Wanneer het aantal meldingen van verzuim 

afgezet wordt tegen 1000 leerlingen, valt 

op dat er in Hillegom in verhouding minder 

verzuim gemeld is dan in de regio als ge-

heel. Vorig schooljaar was het verschil 

aanzienlijk kleiner.  

Tabel 1 Totaal aantal meldingen van relatief verzuim 

Verzuimsoort 2012/2013 2011/2012 

Luxeverzuim 8 13 

Spijbelverzuim 24 18 

Signaalverzuim 30 49 

Totaal 62 80 

    Tabel 2 Aantal meldingen relatief verzuim per 1000 ll*  

 2012/2013 2011/2012 

 Hille
gom 

HR Hille
gom 

 HR 

Luxeverzuim 2,5 3,1 4,1 3,5 

Spijbelverzuim 7,4 12,9 5,6 7,0 

Signaalverzuim 9,2 11,7 15,3 16,0 

Totaal 19,1 27,7 25,1 26,5 

* gebaseerd op aantal leerplichtige leerlingen in Hillegom op  

4 okt. (LBA) 

Schoolbezoeken in Hillegom 

Voortijdig schoolverlaters 
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                                                      Kaag en Braassem 

Leerplicht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Wanneer een leerplichtig kind niet staat inge-

schreven op een school, is sprake van abso-

luut verzuim.  

In Kaag en Braassem zijn in 2012/2013 4 

gevallen van absoluut verzuim geconstateerd. 

Drie van hen zijn inmiddels 18 jaar; één is 

inmiddels verhuisd uit de regio, van de ande-

ren is de huidige dagbesteding niet bekend. 

Het proces van de leerplichtige leerlingen is 

nog niet afgerond, deze jongere staat nog niet 

ingeschreven op een school.  

 
 

Leerlingen die leerplichtig of kwalificatieplich-

tig zijn en zonder vrijstelling langer dan vier 

weken niet naar school gaan, terwijl zij wel 

ingeschreven staan, zijn thuiszitters.  

 

In 2012/2013 hebben 4 jongeren geregi-

streerd gestaan als thuiszitter (3 volgens 

Ingradonorm). Twee van hen gaan inmiddels 

weer naar school. Over één is een zorgmel-

ding gedaan en van de ander is het proces 

nog niet afgesloten.  

 
 

Afgaand op de indicatieve vsv-cijfers telt Kaag en Braassem 32 nieuwe vsv’ers (tabel 4). Van hen zijn 

er acht ingeschreven zonder aanmelding voor bekostiging. Vorig schooljaar waren er 39 nieuwe 

vsv’ers. Er zijn ook nog 83 oude vsv’ers in Kaag en Braassem.  

 
Tabel 4 Indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober 2013 

  
Kaag en 

Braassem 
Holland 
Rijnland 

Oude vsv'ers 83 1738 

Nieuwe vsv'ers (indicatieve cijfer 1 okt.'13) 32 709 2012/2013 

Waarvan niet-bekostigd 8 135 

Oude vsv'ers 88 1911 
2011/2012 

Nieuwe vsv'ers (definitieve cijfers 1 okt. '12) 39 887 

Bron: DUO, maandrapportage november 2013 

 

Tabel 5 Indicatieve vsv-cijfers per 1 okt.'13 per school naar onderwijsniveau 

 

VO 
onder-
bouw 

VMBO 
boven-
bouw 

HAVO/ 
VWO 
boven-
bouw 

Mbo1 
oplei-
dingen 

Mbo2 
oplei-
dingen 

Mbo3-
4 
oplei-
dingen Totaal 

ROC Leiden - - - - 7 6 13 

ROC ID College - - - - 1 2 3 

Visser ’t Hooft Lyceum - 1 2 - - - 3 

Da Vinci College - 2 - - - - 2 

ROC v Amsterdam - - - - 1 2 3 

Wellantcollege - - - - 2 - 2 

Overig - - 1 1 2 2 6 

Totaal - 3 3 1 13 12 32 

 

 
 
In 2012/2013 zijn elf vrijstellingsaanvragen ingediend over leerlingen die in Kaag en Braassem wo-

nen. Zij zijn alle toegekend.  

 
Tabel 3 Vrijstellingsaanvragen in 2012/2013 

Vrijstelling van Aantal 

Inschrijvingsplicht: lichamelijke en/of psychische gronden 3 

Inschrijvingsplicht: het volgen van onderwijs in buitenland 5 

Kwalificatieplicht: het volgen van ander onderwijs 3 

Totaal 11 

 
 

 

In de leerplichtregio Holland Rijnland zijn 

afspraken met scholen gemaakt over een 

uniforme verzuimaanpak van 18- en 18+ 

verzuim. Dit betekent dat scholen verplicht 

zijn vermoedelijk ongeoorloofd verzuim van 

jongeren van 18 jaar of ouder te melden bij 

het RBL.  

 

Er zijn 58 meldingen van 18+ verzuim gedaan 

over 35 leerlingen die in Kaag en Braassem 

wonen. Alle meldingen zijn afkomstig van het 

MBO, op twee meldingen van het voortgezet 

onderwijs na.  

 

RMC 

 

De veertien scholen in Kaag en Braassem zijn 

in 2012/2013 bezocht door de leerplichtamb-

tenaar. Van alle scholen in deze gemeente 

was de verzuimregistratie op orde.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Relatief verzuim Absoluut verzuim 

Thuiszitters 

Vrijstellingen 

18+ verzuim 

In 2012/2013 zijn er vier meldingen van 

relatief verzuim minder gedaan dan in 

2011/2012. Net als in de hele regio is 

vooral het aantal meldingen van spijbelver-

zuim sterk toegenomen en de meldingen 

van signaalverzuim aanzienlijk afgenomen. 

Doordat scholen eerder melden is veel 

verzuim nog aan te duiden als spijbelver-

zuim.  

 

Het aantal verzuimmeldingen per 1000 

leerlingen laat zien dat er relatief minder 

meldingen gedaan zijn over leerlingen die in 

Kaag en Braassem wonen dan per 1000 

leerlingen in heel Holland Rijnland. Vorig 

schooljaar was het verschil tussen de ge-

meente en de hele regio kleiner.    

 

Tabel 1 Totaal aantal meldingen van relatief verzuim 

Verzuimsoort 2012/2013 2011/2012 

Luxeverzuim 0 11 

Spijbelverzuim 41 12 

Signaalverzuim 35 57 

Totaal 76 80 

    Tabel 2 Aantal meldingen relatief verzuim per 1000 ll*  

 2012/2013 2011/2012 

 Kaag 
en 
Braa
ssem 

Hol-
land 
Rijn-
land 

Kaag 
en 
Braa
ssem 

Hol-
land 
Rijn-
land 

Luxeverzuim 0 3,1 2,5 3,5 

Spijbelverzuim 9,5 12,9 2,7 7 

Signaalverzuim 8,1 11,7 13 16 

Totaal 17,7 27,7 18,2 26,5 

* gebaseerd op aantal leerplichtige leerlingen in Kaag en 
Braassem op 4 okt. (LBA) 

 

Schoolbezoeken 

Voortijdig schoolverlaters 
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                                                                    Katwijk 

Leerplicht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Wanneer een leerplichtig kind niet staat 

ingeschreven op een school, is sprake 

van absoluut verzuim.  

 

In Katwijk zijn in 2012/2013 vijf gevallen 

van absoluut verzuim geconstateerd. Van 

de drie leerplichtige leerlingen gaat er 

één weer naar school, heeft er één een 

vrijstelling en is één kind vertrokken 

naar het buitenland. Er zijn twee jonge-

ren met absoluut verzuim inmiddels 18 

jaar geworden. Eén van hen is verhuisd, 

van de ander is de huidige dagbesteding 

onbekend.  

 

Leerlingen die leerplichtig of kwalificatie-

plichtig zijn en zonder vrijstelling langer 

dan vier weken niet naar school gaan, 

terwijl zij wel ingeschreven staan, zijn 

thuiszitters.  

In 2012/2013 hebben 10 jongeren uit 

Katwijk geregistreerd gestaan als thuis-

zitter (7 volgens Ingradonorm). Twee 

van hen gaan inmiddels weer naar school 

en twee hebben een vrijstelling gekre-

gen. Over één is een zorgmelding ge-

daan en van de overige 5 leerlingen is 

het proces aan het eind van het school-

jaar nog niet afgesloten.  

 
 
In 2012/2013 zijn 39 vrijstellingsaanvragen ingediend over leerlingen die in Katwijk wonen. Zij zijn alle 

toegekend.  

 
Tabel 3 Vrijstellingsaanvragen  in 2012/2013 

Vrijstelling van Aantal 

Inschrijvingsplicht: lichamelijke en/of psychische gronden 17 

Inschrijvingsplicht: bedenkingen tegen richting van school - 

Inschrijvingsplicht: het volgen van onderwijs in buitenland 6 

Inschrijvingsplicht: trekkend bestaan - 

Geregeld schoolbezoek: gewichtige omstandigheden - 

Vervangende leerplicht: inschrijving op andere school/inst. 2 

Vervangende leerplicht: inschrijving op andere school (16-jarigen) 1 

Vrijstelling kwalificatieplicht: volgen van ander onderwijs 13 

Totaal 39 

 
 
 
 
 
 

 

In de leerplichtregio Holland Rijnland zijn afspraken met scholen gemaakt over een uniforme verzuimaanpak van 18- en 18+ verzuim. Dit betekent dat 

scholen verplicht zijn vermoedelijk ongeoorloofd verzuim van jongeren van 18 jaar of ouder te melden bij het RBL.  

Er zijn 100 meldingen van 18+ verzuim gedaan over 74 leerlingen die in Katwijk wonen. Alle meldingen zijn afkomstig van het MBO, op drie meldingen 

van het voortgezet onderwijs na.  

 

RMC 

 

Alle 34 scholen in Katwijk zijn in 

2012/2013 bezocht door de leerplicht-

ambtenaar. Van 32 scholen in deze 

gemeente was de verzuimregistratie op 

orde. Met twee scholen zijn afspraken 

gemaakt om de verzuimregistratie te 

verbeteren. In het schooljaar 2013/2014 

wordt gecontroleerd of zij aan deze 

afspraken hebben voldaan.  

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Relatief verzuim Absoluut verzuim 

Thuiszitters 

Vrijstellingen 

18+ verzuim 

Het aantal meldingen van verzuim is in 

2012/2013 in Katwijk met een kwart toege-

nomen. Dit wordt veroorzaakt door de 

verdubbeling van het aantal meldingen van 

spijbelverzuim. In de hele regio is het 

aantal spijbelverzuimmeldingen sterk toe-

genomen. In tegenstelling tot de regio is in 

Katwijk het aantal meldingen van signaal-

verzuim niet gedaald. 

 

Het aantal verzuimmeldingen per 1000 

leerlingen laat zien dat er ongeveer even-

veel meldingen gedaan zijn over leerlingen 

die in Katwijk wonen als per 1000 leerlin-

gen in heel Holland Rijnland. Vorig school-

jaar was het verschil tussen de gemeente 

en de leerplichtregio groter.  

 

 

Tabel 1 Totaal aantal meldingen van relatief verzuim 

Verzuimsoort 2012/2013 2011/2012 

Luxeverzuim 37 67 

Spijbelverzuim 155 75 

Signaalverzuim 111 102 

Totaal 303 244 

    Tabel 2 Aantal meldingen relatief verzuim per 1000 ll*  

 2012/2013 2011/2012 

 Kat-
wijk 

Holland 
Rijnland 

Kat-
wijk 

Holland 
Rijnland 

Luxeverzuim 3,3 3,1 6,3 3,5 

Spijbelverzuim 13,9 12,9 7 7 

Signaalverzuim 9,9 11,7 9,6 16 

Totaal 27,1 27,7 22,9 26,5 

* gebaseerd op aantal leerplichtige leerlingen in Katwijk op 4 okt. (LBA) 

Schoolbezoeken  
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Afgaand op de indicatieve vsv-cijfers telt Katwijk 144 nieuwe vsv’ers (tabel 4). Van hen zijn er 33 ingeschreven zonder aanmelding voor bekostiging. 

Vorig schooljaar waren er 187 nieuwe vsv’ers. Er wonen 347 oude vsv’ers in Katwijk. Een groot deel van de nieuwe vsv’ers is afkomstig van het ROC 

Leiden (tabel 5).  
 
Tabel 4 Indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober 2013 

  Katwijk Holland Rijnland 

Oude vsv'ers 347 1738 

Nieuwe vsv'ers (indicatieve cijfer 1 okt.'13) 144 709 2012/2013 

Waarvan niet-bekostigd 33 135 

Oude vsv'ers 437 1911 
2011/2012 

Nieuwe vsv'ers (definitieve cijfers 1 okt. '12) 187 887 

Bron: DUO, maandrapportage november 2013 
 

Tabel 5 Indicatieve vsv-cijfers per 1 okt.'13 per school naar onderwijsniveau 

 VO onder-
bouw 

VMBO bo-
venbouw 

HAVO/VWO 
bovenbouw 

Mbo1 oplei-
dingen 

Mbo2 oplei-
dingen 

Mbo3-4 
opleidingen 

Totaal 

ROC Leiden  - - - 7 29 17 53 

ID College - - - 4 11 12 27 

ROC Mondriaan - - - - 4 20 24 

Wellantcollege - 1 - - 2 3 6 

Scheepvaart en Transport College - - - - 3 2 5 

Da Vinci College 4 - - - - - 4 

Andreas College 1 2 - - - - 3 

Het Rijnlands Lyceum 1 - 2 - - - 3 

Overige scholen - 6 1 - 5 7 19 

Totaal 6 9 3 11 54 61 144 

 

RMC (vervolg) 

 

Voortijdig schoolverlaters 
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Leerplicht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Wanneer een leerplichtig kind niet staat 

ingeschreven op een school, is sprake 

van absoluut verzuim.  

In Leiden zijn in 2012/2013 zes gevallen 

van absoluut verzuim geconstateerd. Zij 

zijn inmiddels allen 18 jaar. Drie van hen 

staan weer ingeschreven op een school. 

Eén van hen is aan het werk, een ander 

volgt een cursus en van één jongere is 

de huidige dagbesteding niet bekend.  

 

Leerlingen die leerplichtig of kwalificatie-

plichtig zijn en zonder vrijstelling langer 

dan vier weken niet naar school gaan, 

terwijl zij wel ingeschreven staan, zijn 

thuiszitters.  

In 2012/2013 hebben 16 jongeren uit 

Leiden geregistreerd gestaan als thuiszit-

ter (12 volgens Ingradonorm). Twee van 

hen gaan inmiddels weer naar school en 

twee hebben een vrijstelling gekregen. 

Over één is een zorgmelding gedaan en 

van de overige 5 leerlingen is het proces 

nog niet afgesloten.  

 
 
In 2012/2013 zijn 116 vrijstellingsaanvragen ingediend over leerlingen die in Leiden wonen, daarvan zijn 

er 105 toegekend (zie tabel 3).  

 
Tabel 3 Toegekende vrijstellingen 

Vrijstelling van Aantal 

Inschrijvingsplicht: lichamelijke en/of psychische gronden 22 

Inschrijvingsplicht: bedenkingen tegen richting van school 6 

Inschrijvingsplicht: het volgen van onderwijs in buitenland 48 

Inschrijvingsplicht: trekkend bestaan 2 

Geregeld schoolbezoek: gewichtige omstandigheden 6 

Vervangende leerplicht: inschrijving op andere school/instelling 1 

Vervangende leerplicht: inschrijving op andere school (16-jarigen) - 

Vrijstelling kwalificatieplicht: volgen van ander onderwijs 20 

Totaal 105 

 
 
 
 
 
 

 

In de RMC-regio Zuid-Holland Noord zijn afspraken met scholen gemaakt over een uniforme verzuimaanpak van 18- en 18+ verzuim. Dit betekent dat 

scholen verplicht zijn vermoedelijk ongeoorloofd verzuim van jongeren van 18 jaar of ouder te melden bij het RBL.  

In 2012/2013 zijn er 328 meldingen van 18+ verzuim gedaan bij het RBL over 233 leerlingen die in Leiden wonen. Er zijn 21 meldingen afkomstig van 

het voortgezet onderwijs, de andere meldingen zijn gedaan door het middelbaar beroepsonderwijs.  

 

RMC 

 

Op één school na zijn alle 54 scholen in 

Leiden bezocht door de leerplichtambte-

naar. Van 48 scholen was de verzuimre-

gistratie op orde. Bij 5 scholen was dit 

niet op orde en zijn er afspraken ge-

maakt om de verzuimregistratie te ver-

beteren. In het schooljaar 2013/2014 

wordt gecontroleerd of zij aan deze 

afspraken hebben voldaan. Bij de school 

die niet bezocht is, lukte het niet meer 

om een afspraak te plannen voor het 

eind van het schooljaar.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relatief verzuim Absoluut verzuim 

Thuiszitters 

Vrijstellingen 

18+ verzuim 

Het aantal meldingen van verzuim is in 

2012/2013 in Leiden ongeveer gelijk aan 

vorig schooljaar (tabel 1). Het aantal 

spijbelverzuimmeldingen is met twee 

derde toegenomen. Het aantal meldingen 

van signaalverzuim is aanzienlijk ge-

daald. Dit is een ontwikkeling die in de 

hele regio te zien is. Doordat scholen 

eerder melden, wordt het eerder opge-

pakt door leerplicht en wordt het minder 

vaak signaalverzuim.  

 

Het aantal verzuimmeldingen per 1000 

leerlingen laat zien dat het aantal mel-

dingen in Leiden duidelijk hoger ligt dan 

in Holland Rijnland (tabel 2). Het is wel 

gelijk gebleven aan het aantal van vorig 

jaar.  

Tabel 1 Totaal aantal meldingen van relatief verzuim 

Verzuimsoort 2012/2013 2011/2012 

Luxeverzuim 58 51 

Spijbelverzuim 253 151 

Signaalverzuim 264 380 

Totaal 575 582 

    Tabel 2 Aantal meldingen relatief verzuim per 1000 ll*  

 2012/2013 2011/2012 

 Lei-
den 

Holland 
Rijnland 

Lei-
den 

Holland 
Rijnland 

Luxeverzuim 3,9 3,1 3,4 3,5 

Spijbelverzuim 17 12,9 10 7 

Signaalverzuim 17,7 11,7 25,2 16 

Totaal 38,6 27,7 38,6 26,5 

* gebaseerd op aantal leerplichtige leerlingen in Leiden op 4 okt. (LBA) 

Schoolbezoeken  
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RMC (vervolg)  

 
 
 
 
 
 

Afgaand op de indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober telt Leiden 209 nieuwe vsv’ers (tabel 4). Van hen zijn er 35 ingeschreven zonder aanmelding voor 

bekostiging. Vorig schooljaar waren er 263 nieuwe vsv’ers. Er wonen 555 oude vsv’ers in Leiden. Meer dan de helft van de nieuwe vsv’ers is uitgevallen 

bij het ROC Leiden (tabel 5).  
 
Tabel 4 Indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober 2013 

  Leiden Holland Rijnland 

Oude vsv'ers 555 1738 

Nieuwe vsv'ers (indicatieve cijfer 1 okt.'13) 209 709 2012/2013 

Waarvan niet-bekostigd 35 135 

Oude vsv'ers 567 1911 
2011/2012 

Nieuwe vsv'ers (definitieve cijfers 1 okt. '12) 263 887 

Bron: DUO, maandrapportage november 2013 
 

Tabel 5 Indicatieve vsv-cijfers per 1 okt.'13 per school naar onderwijsniveau 

 VO onder-
bouw 

VMBO bo-
venbouw 

HAVO/VWO 
bovenbouw 

Mbo1 oplei-
dingen 

Mbo2 oplei-
dingen 

Mbo3-4 
opleidingen 

Totaal 

ROC Leiden  - - - 11 59 40 110 

ID College - - - 5 11 18 34 

ROC Mondriaan - - - - 3 12 15 

Da Vinci College 5 6 1 - - - 12 

ROC van Amsterdam - - - - 1 3 4 

Bonaventuracollege - 3 - - - - 3 

Visser ’t Hooft Lyceum - 1 2 - - - 3 

Leonardo School - 2 1 - - - 3 

ROC Nova College - - - - - 3 3 

Overige scholen 2 4 3 - 7 6 22 

Totaal 7 16 7 16 81 82 209 

 

Voortijdig schoolverlaters 



   
Jaarverslag 2012/2013     

                                                            Leiderdorp 

Leerplicht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wanneer een leerplichtig kind niet staat 

ingeschreven op een school, is sprake 

van absoluut verzuim.  

 

In Leiderdorp is in 2012/2013 één keer 

absoluut verzuim vastgesteld. Ten tijde 

van het verzuim was de jongere 15 jaar. 

Inmiddels gaat de jongere weer naar 

school.  

 

Leerlingen die leerplichtig of kwalificatie-

plichtig zijn en zonder vrijstelling langer 

dan vier weken niet naar school gaan, 

terwijl zij wel ingeschreven staan, zijn 

thuiszitters. 

In 2012/2013 hebben vijf jongeren uit 

Leiderdorp geregistreerd gestaan als 

thuiszitter (3 volgens Ingradonorm). 

Twee van hen volgen een leerplichtver-

vangend traject, over één leerling is een 

zorgmelding gedaan en twee processen 

van thuiszitters zijn nog niet afgesloten 

aan het eind van het schooljaar.   

 
 
In 2012/2013 zijn 17 vrijstellingsaanvragen ingediend over leerlingen die in Leiderdorp wonen, daarvan 

zijn er 16 toegekend (zie tabel 3). 

 
Tabel 3 Toegekende vrijstellingen in 2012/2013 

Vrijstelling van Aantal 

Inschrijvingsplicht: lichamelijke en/of psychische gronden 6 

Inschrijvingsplicht: bedenkingen tegen richting van school 3 

Inschrijvingsplicht: het volgen van onderwijs in buitenland 3 

Inschrijvingsplicht: trekkend bestaan - 

Geregeld schoolbezoek: gewichtige omstandigheden 1 

Vervangende leerplicht: inschrijving op andere school/inst. 1 

Vervangende leerplicht: inschrijving op andere school (16-jarigen) - 

Vrijstelling kwalificatieplicht: volgen van ander onderwijs 1 

Totaal 16 

 
 

 

In de leerplichtregio Holland Rijnland zijn afspraken met scholen gemaakt over een uniforme verzuimaanpak van 18- en 18+ verzuim. Dit betekent dat 

scholen verplicht zijn vermoedelijk ongeoorloofd verzuim van jongeren van 18 jaar of ouder te melden bij het RBL.  

 

In het schooljaar 2012/2013 zijn er 58 meldingen van 18+ verzuim gedaan over 40 leerlingen die in Leiderdorp wonen. Hiervan zijn 56 meldingen af-

komstig van het middelbaar beroepsonderwijs en twee van het voortgezet onderwijs.  

RMC 

 

Alle twaalf de scholen in Leiderdorp zijn 

in 2012/2013 bezocht door de leerplicht-

ambtenaar. Bij elf scholen was de ver-

zuimregistratie op orde. Met één school 

zijn vorig schooljaar al afspraken ge-

maakt om de verzuimregistratie te ver-

beteren. Dat was in het schooljaar 

2012/2013 nog niet voldoende verbe-

terd. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt 

om dit aan te pakken.  

 

 

Relatief verzuim Absoluut verzuim 

Thuiszitters 

Vrijstellingen 

18+ verzuim 

Het aantal meldingen van verzuim is in 

2012/2013 in Leiderdorp met een kwart 

afgenomen, in de leerplichtregio Holland 

Rijnland is het aantal meldingen juist met 

5% toegenomen. In Leiderdorp is net als 

in de regio het aantal spijbelverzuimmel-

dingen toegenomen en het aantal mel-

dingen van signaalverzuim afgenomen. 

Scholen zijn verzuim eerder gaan melden 

waardoor het verzuim minder vaak als 

signaalverzuim kan worden aangeduid en 

vaker als spijbelverzuim.  

 

Er zijn minder meldingen per 1000 leer-

lingen gedaan over leerlingen uit Leider-

dorp dan per 1000 leerlingen in Holland 

Rijnland (tabel 2). Vorig jaar was dit juist 

andersom, toen waren er in verhouding 

juist meer meldingen gedaan over leer-

lingen uit Leiderdorp.  

 

    Tabel 2 Aantal meldingen relatief verzuim per 1000 ll*  

 2012/2013 2011/2012 

 Lei-
der-
dorp 

Holland 
Rijnland 

Lei-
der-
dorp 

Holland 
Rijnland 

Luxeverzuim 0 3,1 1,3 3,5 

Spijbelverzuim 10,3 12,9 8 7 

Signaalverzuim 12,1 11,7 20,8 16 

Totaal 22,5 27,7 30,2 26,5 

* gebaseerd op aantal leerplichtige leerlingen in Leiderdorp op 4 okt. 
(LBA) 

Schoolbezoeken  

Tabel 1 Totaal aantal meldingen van relatief verzuim 

Verzuimsoort 2012/2013 2011/2012 

Luxeverzuim 0 6 

Spijbelverzuim 46 36 

Signaalverzuim 54 93 

Totaal 100 135 
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RMC (vervolg) 

 
 
 
 

 

 

Afgaand op de indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober telt Leiderdorp 48 nieuwe vsv’ers (tabel 4).  Van hen zijn er 9 ingeschreven zonder aanmelding voor 

bekostiging. Er zijn aanzienlijk minder nieuwe vsv’ers dan vorig schooljaar toen 64 jongeren voortijdig met school gestopt waren. Er wonen 170 oude 

vsv’ers in Leiderdorp, die groep is wel groter dan vorig jaar.  

 
Tabel 4 Indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober 2013 

  Leiderdorp Holland Rijnland 

Oude vsv'ers 170 1738 

Nieuwe vsv'ers (indicatieve cijfer 1 okt.'13) 48 709 2012/2013 

Waarvan niet-bekostigd 9 135 

Oude vsv'ers 122 1911 
2011/2012 

Nieuwe vsv'ers (definitieve cijfers 1 okt. '12) 64 887 

Bron: DUO, maandrapportage november 2013 

 

Tabel 5 Indicatieve vsv-cijfers per 1 okt.'13 per school naar onderwijsniveau 

 VO onder-
bouw 

VMBO bo-
venbouw 

HAVO/VWO 
bovenbouw 

Mbo1 oplei-
dingen 

Mbo2 oplei-
dingen 

Mbo3-4 
opleidingen 

Totaal 

ROC Leiden  - - - 2 10 8 20 

ID College - - - 1 2 2 5 

Da Vinci College - 5 - - - - 5 

ROC Mondriaan - - - - 3 - 3 

Bonaventuracollege 1 - 2 - - - 3 

Visser ’t Hooft Lyceum 1 1 1 - - - 3 

Overige scholen - 4 1 - 2 2 9 

Totaal 2 10 4 3 17 12 48 

 
 
 
 
 
 

  
 

Voortijdig schoolverlaters 
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Leerplicht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wanneer een leerplichtig kind niet staat 

ingeschreven op een school, is sprake 

van absoluut verzuim. In Lisse is 

2012/2013 afgelopen jaar geen absoluut 

verzuim geconstateerd.  

 

Leerlingen die leerplichtig of kwalificatie-

plichtig zijn en zonder vrijstelling langer 

dan vier weken niet naar school gaan, 

terwijl zij wel ingeschreven staan, zijn 

thuiszitters. 

In 2012/2013 hebben vijf jongeren uit 

Lisse geregistreerd gestaan als thuiszit-

ter. De vier jongeren die volgens Ingra-

donorm tot de thuiszitters behoorden, 

gaan inmiddels weer naar school. Het 

proces van de zorgleerling was nog niet 

afgerond aan het eind van het school-

jaar.   

 
 
In 2012/2013 zijn er 8 vrijstellingsaanvragen ingediend voor leerlingen die in Lisse wonen. Zij zijn alle 

toegekend (zie tabel 3). 

 
Tabel 3 Vrijstellingsaanvragen 2012/2013 

Vrijstelling van Aantal 

Inschrijvingsplicht: lichamelijke en/of psychische gronden 6 

Inschrijvingsplicht: het volgen van onderwijs in buitenland 2 

Totaal 8 

 

 
 
De twaalf scholen in Lisse zijn alle be-

zocht door de leerplichtambtenaar in 

2012/2013. De verzuimregistratie van 

deze scholen was op orde.  

 
 
 
 
 
 

RMC 

 

In de RMC-regio Zuid-Holland Noord zijn afspraken met scholen gemaakt over een uniforme verzuimaanpak van 18- en 18+ verzuim. Dit betekent dat 

scholen verplicht zijn vermoedelijk ongeoorloofd verzuim van jongeren van 18 jaar of ouder te melden bij het RBL.  

 

Er zijn 35 meldingen van 18+ verzuim gedaan in 2012/2013 over 27 leerlingen die in Lisse wonen. Alle meldingen over leerlingen van 18 jaar en ouder 

zijn afkomstig van het middelbaar beroepsonderwijs, op één melding na die afkomstig is van het voortgezet onderwijs.  

 
 

Afgaand op de indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober telt Lisse 40 nieuwe vsv’ers, dat zijn er vier minder dan vorig schooljaar (tabel 4). Van de nieuwe 

vsv’ers zijn er 11 ingeschreven zonder aanmelding voor bekostiging. De groep oude vsv’ers in Lisse is kleiner geworden sinds vorig jaar. Er zijn nog 64 

jongeren die tot de oude vsv’ers behoren. De helft van de nieuwe vsv’ers is afkomstig van het ROC Leiden (zie tabel 5 op de achterzijde). 

 
Tabel 4 Indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober 2013 

  Lisse Holland Rijnland 

Oude vsv'ers 64 1738 

Nieuwe vsv'ers (indicatieve cijfer 1 okt.'13) 40 709 2012/2013 

Waarvan niet-bekostigd 11 135 

Oude vsv'ers 88 1911 
2011/2012 

Nieuwe vsv'ers (definitieve cijfers 1 okt. '12) 44 887 

Bron: DUO, maandrapportage november 2013 
 

Relatief verzuim 

Het aantal meldingen van verzuim in Lisse 

is in 2012/2013 6% lager dan in het school-

jaar 2011/2012. Er zijn minder meldingen 

van luxeverzuim gedaan. In 2011/2012 had 

één school opvallend veel meldingen ge-

daan, deze school heeft dit jaar niet zoveel 

gemeld. Het aantal meldingen van spijbel- 

en signaalverzuim over leerlingen in Lisse, 

laat dezelfde ontwikkeling zien als Holland 

Rijnland als geheel. Het spijbelverzuim is 

sterk toegenomen, het signaalverzuim 

gedaald. Scholen melden eerder, waardoor 

verzuim vaker nog als spijbelverzuim gezien 

kan worden in plaats van signaalverzuim. 

  

In verhouding is er minder verzuim gemeld 

over leerlingen die in Lisse wonen dan in de 

leerplichtregio als geheel (tabel 2). Vorig 

jaar was het verschil nog iets kleiner. In 

Lisse is vooral minder luxe- en signaalver-

zuim gemeld.  

   Tabel 1 Totaal aantal meldingen van relatief verzuim 

Verzuimsoort 2012/2013 2011/2012 

Luxeverzuim 6 19 

Spijbelverzuim 44 24 

Signaalverzuim 32 44 

Totaal 82 87 

       Tabel 2 Aantal meldingen relatief verzuim per 1000 ll*  

 2012/2013 2011/2012 

 Lisse Holland 
Rijnland 

Lisse Holland 
Rijnland 

Luxeverzuim 1,7 3,1 5,2 3,5 

Spijbelverzuim 12,2 12,9 6,6 7 

Signaalverzuim 8,9 11,7 12,1 16 

Totaal 22,7 27,7 24 26,5 

* gebaseerd op aantal leerplichtige leerlingen in Lisse op 4 okt. (LBA) 

Absoluut verzuim 

Thuiszitters 

Vrijstellingen Schoolbezoeken  

18+ verzuim 

Voortijdig schoolverlaters 
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Tabel 5 Indicatieve vsv-cijfers per 1 okt.'13 per school naar onderwijsniveau 

 VO onder-
bouw 

VMBO bo-
venbouw 

HAVO/VWO 
bovenbouw 

Mbo1 oplei-
dingen 

Mbo2 oplei-
dingen 

Mbo3-4 
opleidingen 

Totaal 

ROC Leiden  - - - 1 13 6 20 

ROC Nova College - - - - 2 3 5 

Fioretti College - 5 - - - - 5 

ROC ID College - - - - 2 - 2 

ROC van Amsterdam - - - - 1 1 2 

Overige scholen - 2 - - 2 2 6 

Totaal 0 7 0 1 20 12 40 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Voortijdig schoolverlaters 
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Wanneer een leerplichtig kind niet staat 

ingeschreven op een school, is sprake 

van absoluut verzuim.  

In Noordwijkerhout zijn twee gevallen 

van absoluut verzuim geconstateerd in 

het schooljaar 2012/2013. Eén van hen 

heeft een vrijstelling gekregen, de ander 

staat weer ingeschreven op een school.  

 

Leerlingen die leerplichtig of kwalificatie-

plichtig zijn en zonder vrijstelling langer 

dan vier weken niet naar school gaan, 

terwijl zij wel ingeschreven staan, zijn 

thuiszitters. 

In Noordwijkerhout hebben vier kinderen 

in 2012/2012 geregistreerd gestaan als 

thuiszitter (3 volgens Ingradonorm) in de 

leeftijd van 12, 14 en 15 jaar. Drie van 

hen gaan inmiddels weer naar school. De 

zorgleerling heeft een vrijstelling gekre-

gen.  
 
 
In 2012/2013 zijn er 13 vrijstellingsaanvragen ingediend voor leerlingen die in Noordwijkerhout wonen, 

daarvan zijn er 12 toegekend (zie tabel 3).  

 
Tabel 3 Toegekende vrijstellingen 2012/2013 

Vrijstelling van Aantal 

Inschrijvingsplicht: lichamelijke en/of psychische gronden 5 

Inschrijvingsplicht: het volgen van onderwijs in buitenland 3 

Geregeld schoolbezoek: gewichtige omstandigheden 1 

Vervangende leerplicht: inschrijving op andere school (16-jarigen) 1 

Vrijstelling kwalificatieplicht: volgen van ander onderwijs 2 

Totaal 12 

 

 
 
Alle zes de scholen in Noordwijkerhout 

zijn in 2012/2013 bezocht door de leer-

plichtambtenaar. De verzuimregistratie 

was op orde van deze scholen.  

 

 
 
 
 
 

RMC 

 

In de RMC-regio Zuid-Holland Noord zijn afspraken met scholen gemaakt over een uniforme verzuimaanpak van 18- en 18+ verzuim. Dit betekent dat 

scholen verplicht zijn vermoedelijk ongeoorloofd verzuim van jongeren van 18 jaar of ouder te melden bij het RBL.  

 

Er zijn 22 meldingen van 18+ verzuim gedaan in 2012/2013 over 18 leerlingen die in Noordwijkerhout wonen. Eén melding is afkomstig van het voort-

gezet onderwijs, de overige meldingen van het middelbaar beroepsonderwijs.  

 

 
 
Afgaand op de indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober 2013 telt Noordwijkerhout 27 nieuwe vsv’ers, dat zijn er negen minder dan vorig schooljaar (tabel 4). 

Van de nieuwe vsv’ers zijn er 6 ingeschreven zonder aanmelding voor bekostiging. Er zijn nog 69 jongeren die tot de oude vsv’ers behoren. In tabel 5 op 

de achterzijde staan de vsv-cijfers per school en onderwijsniveau weergegeven.  

 

Tabel 4 Indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober 2013 

  Noordwijkerhout Holland Rijnland 

Oude vsv'ers 69 1738 

Nieuwe vsv'ers (indicatieve cijfer 1 okt.'13) 27 709 2012/2013 

Waarvan niet-bekostigd 6 135 

Oude vsv'ers 76 1911 
2011/2012 

Nieuwe vsv'ers (definitieve cijfers 1 okt. '12) 36 887 

Bron: DUO, maandrapportage november 2013 
 

Relatief verzuim 

In Noordwijkerhout is het aantal meldin-

gen van verzuim in 2012/2013 met 37% 

toegenomen. Dit komt met name door de 

verdubbeling van het aantal meldingen 

van spijbelverzuim. Maar Noordwijker-

hout kent ook de sterkste toename van 

het aantal meldingen van signaalverzuim 

in de regio. Met name het Teylingen 

College heeft vooral meer spijbelverzuim 

gemeld dan vorig jaar over leerlingen die 

in Noordwijkerhout wonen.  

 

Er wordt relatief weinig luxeverzuim 

gemeld in Noordwijkerhout. In verhou-

ding is het aantal meldingen van spijbel-

verzuim in Noordwijkerhout lager dan in 

de regio als geheel. Het signaalverzuim is 

met 15 meldingen per 1000 leerlingen 

wel aanzienlijk hoger dan de 11,7 mel-

dingen in de leerplichtregio Holland 

Rijnland.  

 

 

   Tabel 1 Totaal aantal meldingen van relatief verzuim 

Verzuimsoort 2012/2013 2011/2012 

Luxeverzuim 5 7 

Spijbelverzuim 30 16 

Signaalverzuim 39 31 

Totaal 74 54 

       Tabel 2 Aantal meldingen relatief verzuim per 1000 ll*  

 2012/2013 2011/2012 

 Noord
wijker-
hout 

Holland 
Rijn-
land 

Noord
wijker-
hout 

Holland 
Rijn-
land 

Luxeverzuim 1,9 3,1 2,7 3,5 

Spijbelverzuim 11,5 12,9 6,2 7 

Signaalverzuim 15 11,7 12 16 

Totaal 28,4 27,7 20,8 26,5 

  * gebaseerd op aantal leerplichtige leerlingen in Noordwijkerhout op 4         
okt. (LBA) 

Absoluut verzuim 

Thuiszitters 

Vrijstellingen 

Schoolbezoeken  

18+ verzuim 

Voortijdig schoolverlaters 
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                                                      Noordwijkerhout 

RMC (vervolg) 

 
 
Tabel 5 Indicatieve vsv-cijfers per 1 okt.'13 per school naar onderwijsniveau 

 VO onder-
bouw 

VMBO bo-
venbouw 

HAVO/VWO 
bovenbouw 

Mbo1 oplei-
dingen 

Mbo2 oplei-
dingen 

Mbo3-4 
opleidingen 

Totaal 

ROC Leiden  - - - 1 7 5 13 

Teylingen College - 2 1 - - - 3 

Da Vinci College 1 - 1 - - - 2 

ROC Nova College - - - - 1 1 2 

Overige scholen 1 - - - 3 3 7 

Totaal 2 2 2 1 11 9 27 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voortijdig schoolverlaters 
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                                                                          Noordwijk 

Leerplicht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wanneer een leerplichtig kind niet staat 

ingeschreven op een school, is sprake 

van absoluut verzuim.  

In Noordwijk is in 2012/2013 één geval 

van absoluut verzuim geconstateerd. De 

jongere is begeleid door het Jongerenlo-

ket en inmiddels 18 jaar geworden. De 

jongere wordt begeleid door Stichting 

Mee.  

 

Leerlingen die leerplichtig of kwalificatie-

plichtig zijn en zonder vrijstelling langer 

dan vier weken niet naar school gaan, 

terwijl zij wel ingeschreven staan, zijn 

thuiszitters. 

Er zijn 10 jongeren die in Noordwijk 

wonen en in 2012/2013 als thuiszitter 

geregistreerd hebben gestaan (7 volgens 

Ingradonorm). Twee jongeren gaan 

inmiddels weer naar school, één jongere 

is verhuisd en één jongere heeft een 

vrijstelling gekregen. Van zes jongeren 

(3 Ingrado en 3 zorgleerlingen) is het 

proces aan het eind van het schooljaar 

nog niet afgesloten.  

 
 
De scholen in Noordwijk zijn alle twaalf 

bezocht. De leerplichtambtenaar heeft 

geconstateerd dat de verzuimregistratie 

in 2012/2013 op orde was bij deze scho-

len.  

 

 

 
 
In 2012/2013 zijn er 29 vrijstellingsaanvragen ingediend voor leerlingen die in Noordwijk wonen. Zij zijn 

alle toegekend (zie tabel 3).  

 
Tabel 3 Vrijstellingsaanvragen 2012/2013 

Vrijstelling van Aantal 

Inschrijvingsplicht: lichamelijke en/of psychische gronden 13 

Inschrijvingsplicht: het volgen van onderwijs in buitenland 8 

Geregeld schoolbezoek: gewichtige omstandigheden 3 

Vrijstelling kwalificatieplicht: volgen van ander onderwijs 5 

Totaal 29 

 

RMC 

 

In de RMC-regio Zuid-Holland Noord zijn afspraken met scholen gemaakt over een uniforme verzuimaanpak van 18- en 18+ verzuim. Dit betekent dat 

scholen verplicht zijn vermoedelijk ongeoorloofd verzuim van jongeren van 18 jaar of ouder te melden bij het RBL.  

 

In 2012/2013 zijn er 29 meldingen van verzuim gedaan over 25 leerlingen van 18 jaar en ouder die in Noordwijk wonen. Er zijn drie meldingen gedaan 

door het voortgezet onderwijs, de overige meldingen zijn afkomstig van het mbo.   

 

 

Afgaand op de indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober 2013 telt Noordwijk 39 nieuwe vsv’ers, dat zijn er 16 minder dan vorig schooljaar (tabel 4). Van de 

nieuwe vsv’ers zijn er vijf ingeschreven zonder aanmelding voor bekostiging. Er zijn nog 105 jongeren die tot de oude vsv’ers behoren. De meeste jon-

geren zijn uitgevallen van een mbo 2, of mbo 3-4 opleiding (zie tabel 5 op de achterzijde).   

 
Tabel 4 Indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober 2013 

  Noordwijk Holland Rijnland 

Oude vsv'ers 105 1738 

Nieuwe vsv'ers (indicatieve cijfer 1 okt.'13) 39 709 2012/2013 

Waarvan niet-bekostigd 5 135 

Oude vsv'ers 112 1911 
2011/2012 

Nieuwe vsv'ers (definitieve cijfers 1 okt. '12) 55 887 

Bron: DUO, maandrapportage november 2013 

 

Relatief verzuim 

Het aantal meldingen van spijbelverzuim 

in 2012/2013 is opvallend toegenomen in 

Noordwijk ten opzichte van voorgaand 

schooljaar. De sterkste toename van alle 

gemeenten. Er is door het RBL op scho-

len veel aandacht besteed aan het beter 

melden. Zowel vo- als mbo-scholen zijn 

eerder en beter gaan melden waardoor 

het aantal meldingen van spijbelverzuim 

sterk is toegenomen. Het aantal meldin-

gen van signaalverzuim is gedaald, dit 

komt doordat verzuim nu eerder nog als 

spijbelverzuim te classificeren valt. 

 

In tabel 2 staat het aantal meldingen per 

1000 leerlingen vermeld. Ook hier valt op 

dat het aantal meldingen van spijbelver-

zuim veel hoger is dan in de hele regio 

Holland Rijnland. In verhouding is er in 

Noordwijk wel iets minder luxe- en sig-

naalverzuim gemeld dan in de regio.  

   Tabel 1 Totaal aantal meldingen van relatief verzuim 

Verzuimsoort 2012/2013 2011/2012 

Luxeverzuim 9 7 

Spijbelverzuim 68 16 

Signaalverzuim 38 53 

Totaal 115 76 

       Tabel 2 Aantal meldingen relatief verzuim per 1000 ll*  

 2012/2013 2011/2012 

 Noord
wijk 

Holland 
Rijn-
land 

Noord
wijk 

Holland 
Rijn-
land 

Luxeverzuim 2,4 3,1 1,9 3,5 

Spijbelverzuim 18,4 12,9 4,4 7 

Signaalverzuim 10,3 11,7 14,4 16 

Totaal 31,1 27,7 20,7 26,5 

 * gebaseerd op aantal leerplichtige leerlingen in Noordwijk op 4 okt. (LBA) 

Absoluut verzuim 

Thuiszitters 

Schoolbezoeken  

Vrijstellingen 

18+ verzuim 

Voortijdig schoolverlaters 
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                                                                          Noordwijk 

 

 

 
Tabel 5 Indicatieve vsv-cijfers per 1 okt.'13 per school naar onderwijsniveau 

 VO onder-
bouw 

VMBO bo-
venbouw 

HAVO/VWO 
bovenbouw 

Mbo1 oplei-
dingen 

Mbo2 oplei-
dingen 

Mbo3-4 
opleidingen 

Totaal 

ROC Leiden  - - - 3 6 6 15 

ROC ID College - - - 1 2 7 10 

Teylingen College - 3 - - - - 3 

Da Vinci College 2 - - - - - 2 

Northgo College - 1 1 - - - 2 

ROC Nova College - - - 1 1 - 2 

Overige scholen - 1 - - 1 3 5 

Totaal 2 5 1 5 10 10 39 

 

RMC (vervolg) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voortijdig schoolverlaters 
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                                                                       Oegstgeest 

Leerplicht 

 
 
 

 

Wanneer een leerplichtig kind niet staat 

ingeschreven op een school, is sprake 

van absoluut verzuim. In 2012/2013 is 

geen absoluut verzuim geconstateerd bij 

kinderen die in Oegstgeest wonen.   

 

Leerlingen die leerplichtig of kwalificatie-

plichtig zijn en zonder vrijstelling langer 

dan vier weken niet naar school gaan, 

terwijl zij wel ingeschreven staan, zijn 

thuiszitters. 

Er zijn twee zorgleerlingen in Oegst-

geest. Dit zijn leerlingen die op basis van 

hun lichamelijke of psychische klachten 

een geldige reden hebben om een perio-

de niet naar school te gaan, maar niet in 

aanmerking komen voor een vrijstelling. 

Hun proces was aan het eind van het 

schooljaar 2012/2013 nog niet afgeslo-

ten.  

 
 
In 2012/2013 zijn er 13 vrijstellingsaanvragen ingediend voor leerlingen die in Oegstgeest wonen, zij zijn 

alle toegekend (zie tabel 3).  

 
Tabel 3 Vrijstellingsaanvragen  2012/2013 

Vrijstelling van Aantal 

Inschrijvingsplicht: lichamelijke en/of psychische gronden 4 

Inschrijvingsplicht: bedenkingen tegen richting van school 2 

Inschrijvingsplicht: het volgen van onderwijs in buitenland 5 

Vrijstelling kwalificatieplicht: volgen van ander onderwijs 2 

Totaal 13 

 

 

 
 
Er zijn 14 scholen in Oegstgeest. Deze 

scholen zijn alle bezocht door de leer-

plichtambtenaar. Van alle scholen in 

Oegstgeest was de verzuimregistratie op 

orde.   

 

 
 
 
 
 
 
 RMC 

 

In de RMC-regio Zuid-Holland Noord zijn afspraken met scholen gemaakt over een uniforme verzuimaanpak van 18- en 18+ verzuim. Dit betekent dat 

scholen verplicht zijn vermoedelijk ongeoorloofd verzuim van jongeren van 18 jaar of ouder te melden bij het RBL.  

 

Er zijn in 2012/2013 41 meldingen gedaan over 28 leerlingen die 18 jaar of ouder zijn en in Oegstgeest wonen. Negen meldingen zijn afkomstig van het 

voortgezet onderwijs, de overige 32 meldingen zijn gedaan door het middelbaar beroepsonderwijs.  

 
 
Afgaand op de indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober 2013 telt Oegstgeest 39 nieuwe vsv’ers, dat zijn er 13 meer dan vorig schooljaar, een flinke toename 

(tabel 4). Van de nieuwe vsv’ers zijn er vier ingeschreven zonder aanmelding voor bekostiging. Het aantal oude vsv’ers is juist aanzienlijk gedaald, van 

92 naar 64. In tabel 5 op de achterzijde staan het onderwijsniveau en de school van uitval van de nieuwe vsv´ers.  

 

Tabel 4 Indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober 2013 

  Oegstgeest Holland Rijnland 

Oude vsv'ers 64 1738 

Nieuwe vsv'ers (indicatieve cijfer 1 okt.'13) 39 709 2012/2013 

Waarvan niet-bekostigd 4 135 

Oude vsv'ers 92 1911 
2011/2012 

Nieuwe vsv'ers (definitieve cijfers 1 okt. '12) 26 887 

Bron: DUO, maandrapportage november 2013 

 
 

  

Relatief verzuim 

Het luxeverzuim is in Oegstgeest toege-

nomen van 4 naar 12 meldingen. Dit 

komt vooral doordat het Rijnlands Lyce-

um en een basisschool een aantal mel-

dingen heeft gemaakt. Net als in veel 

andere gemeenten in de regio is het 

aantal meldingen van spijbelverzuim met 

ruim de helft gestegen. Er is wel minder 

signaalverzuim gemeld. Dit komt waar-

schijnlijk doordat scholen eerder verzuim 

zijn gaan melden, waardoor veel verzuim 

nog als spijbelverzuim te classificeren is 

in plaats van als signaalverzuim.  

 

Wanneer de verzuimmeldingen afgezet 

worden tegen 1000 leerlingen is te zien 

dat er minder meldingen gedaan worden 

over leerlingen in Oegstgeest dan in de 

hele regio. Dit geldt voor alle verzuim-

soorten.  

 

   Tabel 1 Totaal aantal meldingen van relatief verzuim 

Verzuimsoort 2012/2013 2011/2012 

Luxeverzuim 12 4 

Spijbelverzuim 37 23 

Signaalverzuim 33 64 

Totaal 82 91 

       Tabel 2 Aantal meldingen relatief verzuim per 1000 ll*  

 2012/2013 2011/2012 

 Oegst-
geest 

Holland 
Rijn-
land 

Oegst-
geest 

Holland 
Rijn-
land 

Luxeverzuim 2,9 3,1 1 3,5 

Spijbelverzuim 9,1 12,9 5,7 7 

Signaalverzuim 8,1 11,7 16 16 

Totaal 20,1 27,7 22,7 26,5 

  * gebaseerd op aantal leerplichtige leerlingen in Oegstgeest op 4 okt. 
(LBA) 

Absoluut verzuim 

Thuiszitters 

Vrijstellingen Schoolbezoeken  

18+ verzuim 

Voortijdig schoolverlaters 
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                                                                       Oegstgeest 

RMC (vervolg) 

 

 

 
Tabel 5 Indicatieve vsv-cijfers per 1 okt.'13 per school naar onderwijsniveau 

 VO onder-
bouw 

VMBO bo-
venbouw 

HAVO/VWO 
bovenbouw 

Mbo1 oplei-
dingen 

Mbo2 oplei-
dingen 

Mbo3-4 
opleidingen 

Totaal 

ROC Leiden  - - - 1 6 3 10 

ROC ID College - - - - 3 1 4 

Da Vinci College - 2 2 - - - 4 

Teylingen College 1 2 - - - - 3 

Vrije School Zuid-Holland - 1 2 - - - 3 

Overige scholen 2 3 3 - 1 6 15 

Totaal 3 8 7 1 10 10 39 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voortijdig schoolverlaters 
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                                                                           Teylingen 

Leerplicht 

 
 
 

 

Wanneer een leerplichtig kind niet staat 

ingeschreven op een school, is sprake 

van absoluut verzuim. In Teylingen is in 

2012/2013 geen absoluut verzuim ge-

constateerd.  

 

Leerlingen die leerplichtig of kwalificatie-

plichtig zijn en zonder vrijstelling langer 

dan vier weken niet naar school gaan, 

terwijl zij wel ingeschreven staan, zijn 

thuiszitters. 

In Teylingen hebben in 2012/2013 der-

tien kinderen als thuiszitter geregistreerd 

gestaan (9 volgens Ingradonorm). Vier 

kinderen gaan inmiddels weer naar 

school, één kind volgt een leerplichtver-

vangend traject. Acht thuiszitters uit 

Teylingen gaan aan het eind van het 

schooljaar nog niet naar school.   

 

 
 
Er zijn in 2012/2013 26 vrijstellingsaanvragen ingediend voor leerlingen die in Teylingen wonen. Daarvan 

zijn er 21 toegekend (tabel 3).  

 
Tabel 3 Toegekende vrijstellingen 2012/2013 

Vrijstelling van Aantal 

Inschrijvingsplicht: lichamelijke en/of psychische gronden 9 

Inschrijvingsplicht: het volgen van onderwijs in buitenland 6 

Geregeld schoolbezoek: gewichtige omstandigheden 1 

Vrijstelling kwalificatieplicht: volgen van ander onderwijs 5 

Totaal 21 

 

 
 
Van de 17 scholen in Teylingen, zijn er 

16 bezocht door de leerplichtambtenaar. 

De ene school die niet bezocht is betreft 

een gesloten jeugdinrichting.  

 

De leerplichtambtenaar heeft bij alle 

bezochte scholen in 2012/2013 vastge-

steld dat de verzuimregistratie op orde 

was.  

 

 

 

RMC 

 

In de RMC-regio Zuid-Holland Noord zijn afspraken met scholen gemaakt over een uniforme verzuimaanpak van 18- en 18+ verzuim. Dit betekent dat 

scholen verplicht zijn vermoedelijk ongeoorloofd verzuim van jongeren van 18 jaar of ouder te melden bij het RBL.  

 

In het schooljaar 2012/2013 zijn er 64 meldingen van 18+ verzuim gedaan over 43 leerlingen die in Teylingen wonen. Van deze meldingen zijn er 3 

afkomstig van het voortgezet onderwijs, de overige 57 meldingen zijn gedaan door het middelbaar beroepsonderwijs.  

 
 

Afgaand op de indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober 2013 telt Teylingen 55 nieuwe vsv’ers, dat zijn er 16 minder dan vorig schooljaar (tabel 4). Van de 

nieuwe vsv’ers zijn er dertien ingeschreven zonder aanmelding voor bekostiging. Er zijn nog 126 oude vsv’ers. In tabel 5 op de achterzijde staan de 

nieuwe vsv’ers verdeeld naar onderwijsniveau en school van uitval.  

 
Tabel 4 Indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober 2013 

  Teylingen Holland Rijnland 

Oude vsv'ers 126 1738 

Nieuwe vsv'ers (indicatieve cijfer 1 okt.'13) 55 709 2012/2013 

Waarvan niet-bekostigd 13 135 

Oude vsv'ers 139 1911 
2011/2012 

Nieuwe vsv'ers (definitieve cijfers 1 okt. '12) 71 887 

Bron: DUO, maandrapportage november 2013 

 

Relatief verzuim 

In Teylingen is het aantal meldingen van 

luxeverzuim in 2012/2013 ruim verdub-

beld ten opzichte van voorgaand school-

jaar (tabel 1). Het aantal meldingen van 

spijbelverzuim is met 83% gestegen, het 

aantal meldingen van signaalverzuim is 

met 38% gedaald. Net als in veel andere 

gemeenten in de leerplichtregio is het 

spijbelverzuim sterk toegenomen en het 

signaalverzuim afgenomen. Dit komt 

doordat scholen eerder zijn gaan melden 

waardoor veel verzuim nog als spijbel-

verzuim gezien kan worden in plaats van 

signaalverzuim.  

 

Het aantal meldingen van verzuim per 

1000 leerlingen in Teylingen is lager dan 

in de leerplichtregio Holland Rijnland als 

geheel. Er is met name aanzienlijk min-

der signaalverzuim gemeld in Teylingen.  

   Tabel 1 Totaal aantal meldingen van relatief verzuim 

Verzuimsoort 2012/2013 2011/2012 

Luxeverzuim 19 8 

Spijbelverzuim 75 41 

Signaalverzuim 50 81 

Totaal 144 130 

       Tabel 2 Aantal meldingen relatief verzuim per 1000 ll*  

 2012/2013 2011/2012 

 Teylin-
gen 

Holland 
Rijn-
land 

Teylin-
gen 

Holland 
Rijn-
land 

Luxeverzuim 2,9 3,1 1,2 3,5 

Spijbelverzuim 11,3 12,9 6,1 7 

Signaalverzuim 7,5 11,7 12,1 16 

Totaal 21,7 27,7 19,5 26,5 

  * gebaseerd op aantal leerplichtige leerlingen in Teylingen op 4 okt. 
(LBA) 

Absoluut verzuim 

Thuiszitters 

Vrijstellingen Schoolbezoeken  

18+ verzuim 

Voortijdig schoolverlaters 
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                                                                           Teylingen 

RMC 

 

 

 
Tabel 5 Indicatieve vsv-cijfers per 1 okt.'13 per school naar onderwijsniveau 

 VO onder-
bouw 

VMBO bo-
venbouw 

HAVO/VWO 
bovenbouw 

Mbo1 oplei-
dingen 

Mbo2 oplei-
dingen 

Mbo3-4 
opleidingen 

Totaal 

ROC Leiden  - - - 2 12 8 22 

ROC Nova College  - - - 2 1 5 8 

ROC Mondriaan - - - - 1 6 7 

ROC ID College - - - - 3 2 5 

Teylingen College 1 2 - - - - 3 

Overige scholen - 2 1 - 2 5 10 

Totaal 1 4 1 4 19 26 55 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voortijdig schoolverlaters 
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                                                                    Voorschoten 

 

In de RMC-regio Zuid-Holland Noord zijn afspraken met scholen gemaakt over een uniforme verzuimaanpak van 18- en 18+ verzuim. Dit betekent dat 

scholen verplicht zijn vermoedelijk ongeoorloofd verzuim van jongeren van 18 jaar of ouder te melden bij het RBL.  

 

Er zijn 38 meldingen van 18+ verzuim gedaan over 30 leerlingen die in Voorschoten wonen. Daarvan waren er twee afkomstig van het voortgezet on-

derwijs en de overige meldingen van het middelbaar beroepsonderwijs. 

Leerplicht 

 
 
 

 

Wanneer een leerplichtig kind niet staat 

ingeschreven op een school, is sprake 

van absoluut verzuim. 

Bij twee jongeren die in Voorschoten 

wonen is absoluut verzuim geconstateerd 

in 2012/2013. Eén van hen gaat inmid-

dels weer naar school, de ander werkt en 

is begeleid door het Jongerenloket en is 

inmiddels 18 jaar geworden.  

 

Leerlingen die leerplichtig of kwalificatie-

plichtig zijn en zonder vrijstelling langer 

dan vier weken niet naar school gaan, 

terwijl zij wel ingeschreven staan, zijn 

thuiszitters. 

In Voorschoten hebben in 2012/2013 

drie kinderen als thuiszitter geregistreerd 

gestaan (2 volgens Ingradonorm). Eén 

kind heeft een vrijstelling gekregen, de 

twee andere processen zijn nog niet 

afgesloten aan het eind van het school-

jaar. 

 
 
In 2012/2013 zijn er 19 vrijstellingsaanvragen gedaan voor leerlingen die in Voorschoten wonen. Zij zijn 

alle toegekend (tabel 3).   

 
Tabel 3 Vrijstellingsaanvragen 2012/2013 

Vrijstelling van Aantal 

Inschrijvingsplicht: lichamelijke en/of psychische gronden 4 

Inschrijvingsplicht: het volgen van onderwijs in buitenland 9 

Geregeld schoolbezoek: gewichtige omstandigheden 1 

Vervangende leerplicht: inschrijving op andere school/inst. 2 

Vrijstelling kwalificatieplicht: volgen van ander onderwijs 3 

Totaal 19 

 

 
 
Alle acht scholen in Voorschoten zijn in 

2012/2013 bezocht door de leerplicht-

ambtenaar. De verzuimregistratie was op 

orde van deze scholen.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

RMC 

  

Het aantal verzuimmeldingen over leer-

lingen die in Voorschoten wonen, is met 

ongeveer de helft toegenomen sinds 

vorig schooljaar. Alleen Noordwijk kent 

een nog sterkere toename van het aantal 

meldingen. Voorschoten is de enige 

gemeente in de regio waar overo alle 

soorten verzuim meer gemeld is. Er is 

ruim de helft meer luxeverzuim gemeld, 

het aantal spijbelverzuimmeldingen is 

verdubbeld en het aantal meldingen van 

signaalverzuim is met een vijfde toege-

nomen. De toename van het aantal 

meldingen komt vermoedelijk doordat 

enkele scholen in Voorschoten strikter 

zijn gaan melden dan voorheen.  

 

Voorschoten is na Leiden de gemeente 

met de meeste meldingen van verzuim 

per 1000 leerlingen. Vorig schooljaar lag 

dit relatieve aantal meldingen lager dan 

in de hele leerplichtregio Holland Rijn-

land, in 2012/2013 is er in verhouding 

meer gemeld dan in de regio als geheel.  

Relatief verzuim 

   Tabel 1 Totaal aantal meldingen van relatief verzuim 

Verzuimsoort 2012/2013 2011/2012 

Luxeverzuim 43 28 

Spijbelverzuim 44 22 

Signaalverzuim 54 45 

Totaal 141 95 

       Tabel 2 Aantal meldingen relatief verzuim per 1000 ll*  

 2012/2013 2011/2012 

 Voor-
scho-
ten 

Holland 
Rijn-
land 

Voor-
scho-
ten 

Holland 
Rijn-
land 

Luxeverzuim 10,2 3,1 6,7 3,5 

Spijbelverzuim 10,5 12,9 5,3 7 

Signaalverzuim 12,8 11,7 10,8 16 

Totaal 33,5 27,7 22,8 26,5 

  * gebaseerd op aantal leerplichtige leerlingen in Voorschoten op 4 okt. 
(LBA) 

Absoluut verzuim 

Thuiszitters 

Vrijstellingen Schoolbezoeken  

18+ verzuim 
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Afgaand op de indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober 2013 telt Voorschoten 32 nieuwe vsv’ers (tabel 4). Van de nieuwe vsv’ers zijn er zes ingeschreven 

zonder aanmelding voor bekostiging. Er zijn 91 jongeren die tot de oude vsv’ers behoren, dat zijn er 18 meer dan vorig jaar. De grote meerderheid van 

de nieuwe vsv’ers is uitgevallen van een opleiding op mbo 2,3 of 4 niveau (zie tabel 5).  

 
Tabel 4 Indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober 2013 

  Voorschoten  Holland Rijnland 

Oude vsv'ers 91 1738 

Nieuwe vsv'ers (indicatieve cijfer 1 okt.'13) 32 709 2012/2013 

Waarvan niet-bekostigd 6 135 

Oude vsv'ers 73 1911 
2011/2012 

Nieuwe vsv'ers (definitieve cijfers 1 okt. '12) 35 887 

Bron: DUO, maandrapportage november 2013 

 
Tabel 5 Indicatieve vsv-cijfers per 1 okt.'13 per school naar onderwijsniveau 

 VO onder-
bouw 

VMBO bo-
venbouw 

HAVO/VWO 
bovenbouw 

Mbo1 oplei-
dingen 

Mbo2 oplei-
dingen 

Mbo3-4 
opleidingen 

Totaal 

ROC Leiden  - - - 1 10 6 17 

ROC ID College - - - - 1 3 4 

Da Vinci College 1 2 - - - - 3 

ROC Mondriaan - - - - 1 1 2 

Overige scholen - 1 2 - 1 2 6 

Totaal 1 3 2 1 13 12 32 

 
 

RMC (vervolg) 

 
 

 
 

 
 
 

 

Voortijdig schoolverlaters 
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Leerplicht 

 
 
 

 

Wanneer een leerplichtig kind niet staat 

ingeschreven op een school, is sprake 

van absoluut verzuim. In Zoeterwoude is 

in 2012/2013 geen absoluut verzuim 

geconstateerd.  

 

Leerlingen die leerplichtig of kwalificatie-

plichtig zijn en zonder vrijstelling langer 

dan vier weken niet naar school gaan, 

terwijl zij wel ingeschreven staan, zijn 

thuiszitters. 

In Zoeterwoude hebben in 2012/2013 

twee kinderen als thuiszitter geregi-

streerd gestaan (één volgens Ingrado-

norm). Beiden gaan weer naar school.  

 

 
 
In 2012/2013 zijn tien vrijstellingsaanvragen ingediend voor leerlingen die in Zoeterwoude wonen. Zij zijn 

alle toegekend (tabel 3).  

 
Tabel 3 Toegekende vrijstellingen 2012/2013 

Vrijstelling van Aantal 

Inschrijvingsplicht: lichamelijke en/of psychische gronden 8 

Inschrijvingsplicht: het volgen van onderwijs in buitenland 1 

Vrijstelling kwalificatieplicht: volgen van ander onderwijs 1 

Totaal 10 

 

 
 

De leerplichtambtenaar heeft alle vier de  

scholen in Zoeterwoude bezocht in 

2012/2013. De leerplichtambtenaar heeft 

vastgesteld dat de verzuimregistratie op 

orde was op deze scholen in 2012/2013.  

 

 

 
 
 
 

RMC 

 

In de RMC-regio Zuid-Holland Noord zijn afspraken met scholen gemaakt over een uniforme verzuimaanpak van 18- en 18+ verzuim. Dit betekent dat 

scholen verplicht zijn vermoedelijk ongeoorloofd verzuim van jongeren van 18 jaar of ouder te melden bij het RBL.  

 

In het schooljaar 2012/2013 zijn er 21 meldingen van 18+ verzuim gedaan over 14 leerlingen die in Zoeterwoude wonen. Alle meldingen zijn gedaan 

door scholen voor middelbaar beroepsonderwijs.   

 
 
Afgaand op de indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober 2013 telt Zoeterwoude 12 nieuwe vsv’ers, dat zijn er 8 minder dan vorig schooljaar (tabel 4). Van de 

nieuwe vsv’ers zijn er twee ingeschreven zonder aanmelding voor bekostiging. Er zijn nog 19 jongeren die tot de oude vsv’ers behoren, dit aantal is 

kleiner dan vorig schooljaar. In tabel 5 op de achterzijde staan de school en het onderwijsniveau van uitval van de nieuwe vsv’ers uit Zoeterwoude.   

 

Tabel 4 Indicatieve vsv-cijfers per 1 oktober 2013 

  Zoeterwoude Holland Rijnland 

Oude vsv'ers 19 1738 

Nieuwe vsv'ers (indicatieve cijfer 1 okt.'13) 12 709 2012/2013 

Waarvan niet-bekostigd 2 135 

Oude vsv'ers 36 1911 
2011/2012 

Nieuwe vsv'ers (definitieve cijfers 1 okt. '12) 20 887 

Bron: DUO, maandrapportage november 2013 
 

Relatief verzuim 

Er zijn minder verzuimmeldingen gedaan 

over leerlingen in Zoeterwoude dan 

voorgaand schooljaar. Zoeterwoude kent 

de sterkste daling van het aantal meldin-

gen in de leerplichtregio Holland Rijnland.  

 

Relatief gezien is er evenveel luxever-

zuim gemeld in Zoeterwoude als in de 

leerplichtregio Holland Rijnland als ge-

heel. Er zijn in deze gemeente wel min-

der meldingen gedaan van spijbel- en 

signaalverzuim per 1000 leerlingen dan 

in de leerplichtregio. Vorig jaar werden er 

evenveel meldingen van verzuim per 10-

00 leerlingen gedaan in Zoeterwoude als 

in Holland Rijnland.  

   Tabel 1 Totaal aantal meldingen van relatief verzuim 

Verzuimsoort 2012/2013 2011/2012 

Luxeverzuim 4 0 

Spijbelverzuim 9 14 

Signaalverzuim 9 22 

Totaal 22 36 

       Tabel 2 Aantal meldingen relatief verzuim per 1000 ll*  

 2012/2013 2011/2012 

 Zoe-
terwou
de 

Holland 
Rijn-
land 

Zoe-
terwou
de 

Holland 
Rijn-
land 

Luxeverzuim 3,1 3,1 0 3,5 

Spijbelverzuim 6,9 12,9 10,3 7 

Signaalverzuim 6,9 11,7 16,1 16 

Totaal 17,0 27,7 26,4 26,5 

  * gebaseerd op aantal leerplichtige leerlingen in Zoeterwoude op 4 okt. 
(LBA) 

Absoluut verzuim 

Thuiszitters 

Vrijstellingen Schoolbezoeken  

18+ verzuim 

Voortijdig schoolverlaters 
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Tabel 5 Indicatieve vsv-cijfers per 1 okt.'13 per school naar onderwijsniveau 

 VO onder-
bouw 

VMBO bo-
venbouw 

HAVO/VWO 
bovenbouw 

Mbo1 oplei-
dingen 

Mbo2 oplei-
dingen 

Mbo3-4 
opleidingen 

Totaal 

ROC Leiden  - - - - 3 4 7 

Bonaventura College - - 1 - - - 1 

Het Vlietland College - 1 - - - - 1 

Wellantcollege - - - - 1 - 1 

Overige scholen - - - - - 2 2 

Totaal - 1 1 - 4 6 12 

 

RMC (vervolg) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voortijdig schoolverlaters 
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