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Organisaties die vertegenwoordigd waren 
Stichting Kinderopvang Leiderdorp, Stichting Openbare Basisscholengemeenschap, 
Stichting Montessori Onderwijs Zuid-Holland, Protestants Christelijke School Vereniging, 
Stichting Katholiek Onderwijs Leiden, Visser ’t Hooft Lyceum, Regionaal Bureau Leerplicht, 
Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School, Centrum voor Jeugd en Gezin, Holland 
Rijnland en de gemeente Leiderdorp. 
 

 
Vorm LEA 
De gemeente voert regie op de LEA.  De gemeente nodigt uit maar vraagt om mee te 
denken over de invulling van de agendapunten en te bepalen wie als gasten genodigd 
worden. De wethouder zit het overleg voor.  
 
Zorgteams 
De wens voor schoolgebonden Zorgadviesteams wordt unaniem gedragen. Het belang van 
het betrekken van de ouders bij problemen in het gezin die een relatie hebben met 
functioneren op school wordt onderschreven. Aanwezige schoolbestuurders (zowel VO als 
PO) hebben hier in Leiden en Den Haag al goede ervaringen mee. Door de zorgstructuur 
van het onderwijs aan te passen kan beter de verbinding worden gelegd met het CJG en 
(daarmee) met de Jeugdzorg die onder verantwoordelijkheid van de gemeente komt.  
 
Schoolverzuim 
Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) geeft een toelichting op de cijfers uit het jaarverslag 
van de verschillende soorten verzuim. Voor spijbelverzuim is een protocol dat voorschrijft 
hoe te handelen bij verschillende maten van spijbelen 3-6-9-12. Bij 12 uur wordt HALT 
ingeschakeld (lik op stuk). 
 
Dat de cijfers van Leiderdorp geen luxeverzuim laten zien, betekent niet dat scholen niet of 
slecht melden. Vanwege de politieke aandacht is het RBL hier bij schoolbezoeken speciaal 
op gaan letten. Als het verzuim binnen de marge van de wet past (schoolleider accordeert 
afwezigheid leerling) , kan het RBL hier niets mee. Er is dan formeel geen luxeverzuim. Ook 
het strategisch plannen van studiedagen voorkomt  luxeverzuim. Schoolbezoeken door RBL 
worden door de scholen als positief ervaren. 
 
RBL geeft aan kaders/prioritering van de gemeente(n) te willen. Het zou mooi zijn als de HR-
gemeenten een gezamenlijk standpunt in zouden kunnen nemen. 
Het grote aandeel VSV-ers uit Leiderdorp kan het RBL niet (goed) verklaren. Dit jaar wordt er 
een begin gemaakt met het koppelen van gegevens, wat een impuls aan de beleidsvorming 
en signalering moet geven. 
 
Cultuureducatie 
Het rijk introduceert de regeling voor cultuureducatie: Cultuureducatie met kwaliteit. De 
huidige regeling cultuurparticipatie komt per 2013 te vervallen. De nieuwe regeling richt zich 
op het PO. Ingezet wordt op de borging van de cultuureducatie door samenhangende 
aanpak, door een doorgaande leerlijn, door leraren verder te bekwamen in cultuureducatie 
en door cultuurorganisaties meer met het onderwijs te laten samenwerken.  
 
In een intentieverklaring wordt Holland Rijnland (HR) gevraagd het bedrag dat het rijk 
beschikbaar heeft te matchen. Het vast bedrag per leerling (€ 10,90) blijft hierbij 
uitgangspunt. Pas na begrotingsvaststelling door de afzonderlijke HR-gemeenten is  duidelijk 
welke matching daadwerkelijk zal plaatsvinden. In december zal het onderwijs, via HR, een 
aanvraag indienen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie.  


