
 

 

Voorstel kaderstelling t.a.v. leerplichthandhaving en voortijdig schoolverlaten 

In de regiowerkgroep van 7 december 2011 heeft het college de toezegging gedaan met een 

voorstel te komen aan de hand waarvan de raad kaders kan stellen t.a.v. 

leerplichthandhaving en voortijdig schoolverlaten ter bespreking in de commissie B&M 1e 

kwartaal 2012. Dit betreft een uitwerking van de aanbevelingen van het rapport van de 

regionale rekenkamers over de uitvoering van de leerplicht. Daarnaast heeft de 

regiocommissie in haar vergadering van 21 maart het college verzocht daar een notitie aan 

toe te voegen waarin de raad een voorstel wordt gedaan voor het vaststellen van 

kaders/streefcijfers ten aanzien van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Dit laatste 

verzoek past binnen de gedane toezegging. Wij kiezen er daarom voor beiden in één 

voorstel te vervatten. Met dit document geven wij hier uitvoering aan.  

 

Achtergrond 

De samenwerkende rekenkamers en rekenkamercommissies in Holland Rijnland (HR) 

hebben een onderzoek laten doen naar de uitvoering van de Leerplichtwet door het RBL. In 

het rapport Uitvoering leerplichtwet door het RBL worden conclusies getrokken en 

aanbevelingen gedaan. Een aantal aanbevelingen is gedaan aan (het bestuur van) het RBL; 

een aantal aanbevelingen aan de opdrachtgevers van het RBL: de gemeenteraden.  

 

Conclusie en aanbevelingen  

Het resultaat van de vraagstelling naar de wijze waarop de raden invulling geven aan hun 

kaderstellende en controlerende rol is dat de afzonderlijke gemeenteraden en het Algemeen 

Bestuur (AB) van HR hun rol zeer beperkt invullen. Nadere kaderstelling door vanuit 

gemeenten boven op de wettelijke taken heeft niet plaatsgevonden. Aanbevelingen die de 

rekenkamer aan de raden doet zijn de volgende: 

Aanbeveling 6 

Gemeenteraden zouden, naast de formulering van de eerder genoemde streefwaarden, zich vanuit hun 

kaderstellende rol moeten concentreren op de bijdrage die het RBL (en ook de RMC-functie en Jongerenloket) 

moet leveren aan het lokale preventieve jeugdbeleid. Dit ook in het licht van de overgang van de provinciale 

jeugdzorg naar de gemeenten. Daarmee wordt duidelijk welke relevantie het RBL heeft voor de lokale politieke 

agenda. 

Aanbeveling 7 

Het jaarverslag van het RBL dient naar inhoud en vorm beter de kaderstellende en controlerende rol van de 

lokale raden te voeden, met name omdat de wens en de noodzaak bestaan om de RBL-prestaties te verbinden 

met het lokale jeugdbeleid. In het jaarverslag dient daarom steeds te worden verantwoord welke bijdrage het RBL 

heeft geleverd aan de realisatie van de lokale (en waar die er is de regionale) preventieve jeugdagenda. Daarmee 

wordt de keten van kaderstelling en controle sluitend gemaakt.  

 

Kaderstelling / uitwerking aanbevelingen 

Wij zijn verheugd dat het AB van HR bij het vaststellen van het jaarverslag 2010/2011 van 

het RBL een goede aanzet heeft gegeven voor het stellen van kaders. Het AB heeft in haar 

vergadering van 14 december ingestemd met de aanbevelingen om 

1. Intensieve samenwerking met onderwijs en zorgpartijen te zoeken om de 

thuiszittersproblematiek aan te pakken; 

2. Verder te gaan met het ontwikkelen van relevante prestatie-indicatoren; 



 

 

3. Scholen te betrekken bij het protocol aanpak ziekteverzuim. 

Op instigatie van haar Leiderdorpse leden heeft het AB de motie aangenomen om een vierde 

en vijfde aanbeveling toe te voegen: 

4. Het bestrijden van signaalverzuim op basisscholen tot een van de speerpunten van 

het beleid te maken zodanig dat signaalverzuimers geen structurele verzuimers 

worden; 

5. De scholen die vorig jaar niet bezocht zijn door een leerplichtambtenaar in het 

komende jaar als eerste te bezoeken. 

Door in te stemmen met de vijf bovengenoemde aanbevelingen heeft het AB feitelijk al 

aanvullende kaders gesteld. Hiermee heeft het AB en ook uw raad al grotendeels uitwerking 

gegeven aan de twee aanbevelingen uit het rekenkamerrapport. Met name door intensief 

samen te werken met het onderwijs en zorgpartijen (thuiszittersproblematiek, aanpak 

ziekteverzuim, schoolbezoeken) wordt een verbinding gemaakt met het preventieve 

jeugdbeleid. Verderop in dit stuk stellen wij voor hoe aan die intensieve samenwerking 

uitvoering geven kan worden. Dat uw raad vooruitlopend op voorstellen van ons college het 

initiatief heeft genomen door het AB van HR kaders mee te geven, geeft het grote belang 

aan dat u hecht aan het tegengaan van schoolverzuim en het voorkomen van voortijdig 

schoolverlaten.  

 

Aanvullende kaderstelling 

Nadere kaderstelling door gemeenteraden kan betrekking hebben op het ambitieniveau 

(streefcijfers) of uitbreiding van het takenpakket buiten de leerplicht (RMC-functie, 

Jongerenloket). Door de RMC-functie en het Jongerenloket onder te brengen bij HR is er op 

regionaal niveau sprake van verbinding. Wij richten ons daarom op het ambitieniveau waarbij 

we een onderscheid maken tussen het voortgezet onderwijs en het MBO.  

 

Schoolverzuim 

In de notitie over schoolverzuim die we u in maart hebben doen toekomen hebben wij reeds 

gewag gemaakt van de misinterpretatie die is ontstaan over de cijfers uit het jaarverslag over 

schoolverzuim. In de Lokale Educatieve Agenda (LEA)-overleg dat wij begin mei gevoerd 

hebben met onder andere het RBL en de onderwijsbesturen is nogmaals in niet te 

misverstane bewoordingen geconcludeerd dat scholen hun meldingsplicht goed invullen en 

dat er – zoals uit het jaarverslag blijkt – nauwelijks sprake is van verzuim (signaal- en luxe-).  

De omvorming van wijkgebonden zorgadviesteams naar schoolgebonden zorgteams (in het 

kader van de transitie van de jeugdzorg en de invoering van passend onderwijs) biedt de 

mogelijkheid het RBL eerder in het ondersteuningstrajecten te betrekken. Vroegtijdige 

signalering en interventie in de zorgketen is van groot belang. Dit sluit goed aan bij uw 

aanbeveling om signaalverzuim tot speerpunt van beleid te maken: signaalverzuimers 

mogen geen structurele verzuimers worden. In de schoolgebonden zorgteams wordt 

problemen eerder gesignaleerd, waardoor de interventie effectiever is.  

Over luxe-verzuim hebben we u in het kort verslag van de genoemde LEA-bijeenkomst 

geïnformeerd: 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 luxe-verzuim. Ook 

het strategisch plannen van studiedagen voorkomt luxe-verzuim.  

 

Streefcijfers voortijdig schoolverlaten 

Op 19 maart 2012 is door de 15 schoolbesturen in RMC-regio Zuid-Holland Noord en de 

RMC-contactgemeente voor onze regio, gemeente Leiden, het convenant voortijdig 

schoolverlaten 2012-2015 getekend. Op landelijk niveau heeft het kabinet de doelstelling 

voor het tegengaan van VSV aangescherpt: het aantal nieuwe VSV’ers mag in 2016 nog 

maar maximaal 25.000 zijn.  

In de onderbouw van het voorgezet mag de uitval maximaal 1% zijn, in de bovenbouw vmbo 

maximaal 4% en in de bovenbouw havo/vwo 0,5%. De uitvalpercentages zijn voor het 

voortgezet onderwijs voor drie jaar vastgesteld. 

Uitgaande van het aantal leerlingen in schooljaar 2010/2011 levert dat voor Leiderdorp voor 

2014/2015 de volgende ambitie op: 

  
leerlingenaantal 
2010/2011 

maximum uitval% 
maximum uitval in 
aantallen 

onderbouw voortgezet onderwijs 877 1 9 

bovenbouw vmbo 225 4 9 

bovenbouw havo/vwo 560 0,5 3 

Totaal      21 

 

In het voortgezet onderwijs zijn in schooljaar 2010/2011 16 leerlingen uitgevallen. 

Geconcludeerd kan worden dat de huidige uitval in het voortgezet onderwijs al aan de 

nieuwe ambitie voldoet.  

 

Voor het MBO gelden de volgende uitvalpercentages: niveau 1 maximaal 22,5%, niveau 2 

maximaal 10%, niveau 3 en 4 maximaal 2,75%. Bovendien wordt de lat voor het MBO 

jaarlijks iets verhoogd.  

Uitgaande van het aantal leerlingen in schooljaar 2010/2011 wordt de volgende ambitie 

geformuleerd: 

  
leerlingenaantal 
2010/2011 

maximum uitval% 
maximum uitval in 
aantallen 

MBO niveau 1 10 22,5 2 

MBO niveau 2 108 10 11 

MBO niveau 3 en 4 457 2,75 13 

Totaal      26 

 

In het MBO zijn vorig schooljaar 38 leerlingen uitgevallen. In het MBO zal de uitval dus 

verder moeten teruglopen van 38 naar 26.  



 

 

Voorstellen 

Wij stellen u voor de volgende aanvullende kaders te stellen: 

� De landelijk geformuleerde ambitie om in 2015/2016 het aantal nieuwe VSV’ers te 

verminderen van 56 naar 47 scherpen wij aan van 56 naar 38: 

Toelichting 

Het aantal nieuwe VSV’ers in het voortgezet onderwijs mag niet oplopen ten opzichte van 

het schooljaar 2010/2011. De landelijke ambitie ligt op 21 nieuwe VSV’ers; het aantal nieuwe 

VSV’ers in schooljaar 2010/2011 op 16. Zelfs met een toename van het aantal nieuwe 

VSV’ers kunnen wij nog voldoen aan de landelijke ambitie. Dat is niet acceptabel. 

Uitgangspunt moet altijd zijn een daling van het aantal nieuwe VSV’ers. Streefcijfers voor 

2015/2015 is 16 nieuwe VSV’ers in het voortgezet onderwijs.  

Voor het MBO geldt dat de lat hoog ligt. Van 38 nieuwe VSV’ers in 2010/2011 naar 26 in 

2015/2016. Toch stellen wij voor de lat nog iets hoger te leggen. Op het MBO niveau 3 en 4 

streven wij naar een maximum uitval van 2%. Dat komt neer op 9 nieuwe VSV’ers in plaats 

van 13.   

Om de rekensom compleet te maken: 16 in het voortgezet onderwijs plus 22 in het MBO 

maakt maximaal 38 nieuwe VSV’ers in schooljaar 2015/2016. 

� Het RBL moet de gemeenten intensief betrekken bij het opstellen van het beleidsplan 

leerplicht 2013 – 2016 

Toelichting 

Het is evident dat het RBL een belangrijke bijdrage levert aan het preventief jeugdbeleid van 

onze gemeente. Die bijdrage is echter niet of nauwelijks beleidsmatig vastgelegd. Om te 

weten wat gemeenten van het RBL verwachten ten aanzien van het preventief jeugdbeleid – 

ketensamenwerking, signaalfunctie, vroegsignalering, integraliteit – moet de gemeente 

intensief betrokken worden bij de totstandkoming van het beleidsplan leerplicht. In het 

beleidsplan leerplicht en in het (preventief) jeugdbeleid wordt aangegeven hoe het RBL die 

bijdrage levert.  

� Het RBL komt jaarlijks toelichting geven in de commissie over de jaarrapportage 

Toelichting 

Bij informatievoorziening hoeft niet alleen gedacht te worden aan het aanbieden van het 

jaarverslag. Wij stellen voor de (half)jaarrapportages van ambtelijke annotatie te voorzien en 

te bespreken in de commissie. Daarnaast wordt het RBL uitgenodigd om een toelichting te 

komen geven op het jaarverslag.  

 

 

 

 

 


