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1. Op pagina 15 staat: “Zeventien jongeren waarbij in het schooljaar 2012/2013 absoluut verzuim is 
geconstateerd zijn inmiddels 18 jaar geworden en derhalve niet meer leer- of kwalificatieplichtig." 
Onze vraag is: zijn mensen tussen 18 en 21 niet nog  kwalificatieplichtig? 

 
Antwoord 
Nee, jongeren tussen de 18 en 21 jaar zijn niet kwalificatieplichtig.  
 
De kwalificatieplicht komt na de leerplicht. De leerplicht loopt tot en met het einde van het schooljaar 
waarin een jongere 16 jaar wordt. De kwalificatieplicht duurt tot de dag dat de jongere een startkwalificatie 
gehaald heeft (een diploma havo, vwo of mbo 2 of hoger) of tot de dag dat de jongere 18 jaar wordt. 
 

2. Daarnaast zijn wij erg benieuwd naar de verzuimcijfers van het speciaal onderwijs. Zijn deze 
getallen verrekend in de getallen zoals die zijn opgenomen in het jaarverslag? Zo ja, wat zijn dan 
de concrete cijfers van het speciaal onderwijs? En zijn deze cijfers per school, regio of gemeente 
beschikbaar? 

 
Antwoord 
De verzuimcijfers van het speciaal onderwijs zijn opgenomen in de totaalaantallen en staan vermeld in het 
jaarverslag. Ze zijn alleen niet overal even ver uitgesplitst. De cijfers zijn per school, regio en gemeente 
beschikbaar. 
  
Leerplichtregio Holland-Rijnland: 

 In figuur 4 op pagina 9 staat dat er 28 meldingen gedaan zijn door het speciaal onderwijs (so) in 
2012-2013. 

 In figuur 8 op pagina 12 is het aantal meldingen van het speciaal onderwijs verdeeld naar 
verzuimsoort: 7 meldingen van luxeverzuim, 3 meldingen van spijbelverzuim en 18 meldingen van 
signaalverzuim. Er zijn 2 gevallen van absoluut verzuim geconstateerd afkomstig van het speciaal 
onderwijs (zie tabel 16 pagina 15).  

 
Per gemeente, Leiderdorp:  
Er is 1 melding van signaalverzuim gedaan over een leerling uit Leiderdorp afkomstig van speciaal 
onderwijs (Prof. dr. Leo Kannerschool). De melding is afgedaan met ‘verzuim niet geconstateerd’.  
  
Per school, Leiderdorp: 
De melding is afkomstig van Prof Dr Leo Kannerschool. 
 

 
3. Bovendien zijn wij erg benieuwd  of (bij het college) bekend is welke school in Leiderdorp nog niet 

goed meldt (11 van de 12 melden wel goed). 
 
Antwoord 
Het gaat om het Visser ’t Hooft College. De verzuimregistratie bleek vervuild doordat een deel van de 
leerlingen nog niet aangemeld stond in Magister (softwareprogramma). Hierdoor werden leerlingen die 
ziek waren automatisch voor 9 uren afwezig gemeld.  
In het schooljaar 2012-2013 moest de school dit gaan verbeteren. In de daaropvolgende controle was hier 
nog niets aan veranderd. Dit schooljaar wordt de school opnieuw gecontroleerd en zal blijken of het 
verbeterd is.  
 


