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Inleiding 

In de Leerplichtwet 1969 is in artikel 25 bepaald dat het college jaarlijks aan de gemeenteraad verslag 

doet van het gevoerde beleid inzake handhaving van de leerplicht en de kwalificatieplicht1 en de 

resultaten daarvan.  

Gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor de aanpak van schoolverzuim. Vanuit die 

verantwoordelijkheid moet iedere gemeente tenminste één leerplichtambtenaar aanstellen. Het 

Leerplichtteam bestaat uit leerplichtambtenaren in zowel Capelle aan den IJssel als Krimpen aan den 

IJssel. Gezamenlijk houden zij toezicht op de naleving van de Leerplichtwet en handhaven zij deze wet. 

Daarnaast werken zij samen met scholen om in het kader van preventie te zorgen dat kinderen naar 

school gaan.  

1. Bevoegdheden Leerplicht Capelle en Krimpen 

De hoofdtaak van het Leerplichtteam is het toezien op de naleving van de Leerplichtwet. In de praktijk 

hebben alle leerplichtambtenaren in Nederland de volgende van die hoofdtaak afgeleide taken: 

1. Het aanschrijven van ouders wanneer een leerplichtige of kwalificatieplichtige leerling geen 

schoolinschrijving heeft in het kader van de controle absoluut verzuim; 

2. Afhandelen en beoordelen van verzoek tot vervangende leerplicht, vrijstelling en verlof; 

3. Aan de hand van de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS*) een onderzoek instellen naar 

aanleiding van een melding schoolverzuim; 

4. Voeren van gesprekken met leerlingen en/of ouders; 

5. Verrichten van huisbezoeken; 

6. Verstrekken van adviezen aan scholen omtrent de gemelde leerlingen; 

7. Informeren van scholen over de uitkomst van het onderzoek; 

8. Bespreken van zorgleerlingen in het zorg-adviesteam (ZAT) en voor individuele leerlingen met 

het school-ondersteuningsteam (SOT) van een school; 

9. Voeren van overleg met ketenpartners zoals het wijkteam. Voor Capelle aan den IJssel is dat 

het CJG Capelle en voor Krimpen aan den IJssel is dat de KrimpenWijzer c.q. het Krimpens 

Sociaal Team (onder andere Schoolmaatschappelijk Werk en Jeugdverpleegkundige). Andere 

partners zijn het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming, 

Jeugdbescherming, Halt en de reclassering; 

10. Signaleren en zo mogelijk verhelpen van problemen in de hulpverleningsketen bij leerlingen; 

11. Het opleggen van Halttaakstraffen bij meldingen van beginnend schoolverzuim; 

12. In voorkomende gevallen opstellen van een proces-verbaal, bijvoorbeeld in het geval van 

(structurele) onwil bij de leerling. 

 

*Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) 

De aanpak is opgesteld door het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming, 

Halt en Ingrado. De MAS is zoveel mogelijk methodisch van aard en bestaat uit vijf fasen:  

1. Waarnemen: het probleem signaleren;  

2. Analyseren: het probleem in beeld brengen en begrijpen;  

3. Plannen: opstellen van een plan om het probleem aan te pakken; 

4. Handelen: uitvoeren van het plan; 

5. Evalueren: effecten vergelijken met beoogde resultaten en daaraan conclusies 

verbinden. 

 

  

                                                 
1 Een jongere is kwalificatieplichtig van 16 tot 18 jaar, tenzij hij/zij een vwo- of havodiploma of een diploma op 
minstens mbo-2-niveau heeft behaald.  
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2. Verzuim en sanctiemogelijkheden 

Een school is wettelijk verplicht schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar indien er sprake is 
van minimaal zestien uur ongeoorloofd verzuim binnen een periode van vier opeenvolgende lesweken. 
 
Relatief, absoluut en luxeverzuim  

Er is sprake van relatief verzuim wanneer een leerplichtige leerling op een school staat ingeschreven, 

maar deze niet volgens zijn lesrooster bezoekt.  

Van absoluut verzuim is sprake als een leerplichtige leerling op geen enkele school of onderwijsinstelling 

staat ingeschreven, zonder dat hij of zij daarvoor is vrijgesteld. Bij absoluut verzuim zijn de 

ouders/verzorgers verantwoordelijk, bij relatief verzuim zowel de ouders/verzorgers als de leerling zelf 

(vanaf twaalf jaar).  

Onder luxeverzuim wordt verstaan extra verlof dat zonder toestemming van de schooldirectie of de 

leerplichtambtenaar wordt opgenomen, vaak voorafgaand aan of volgend op een officiële 

schoolvakantie.  

 

Thuiszitters 

Er zijn verschillende definities voor thuiszitters.  

Het ministerie van OCW stelt dat een thuiszitter iemand is die staat ingeschreven op een school of 

onderwijsinstelling en langer dan vier weken ongeoorloofd verzuimt.  

De andere definitie wordt gehanteerd door de samenwerkingsverbanden Passend Primair Onderwijs 

Aan den IJssel en Koers VO: een thuiszitter is een leerling die is ingeschreven op een school of 

onderwijsinstelling en langer dan vier weken ongeoorloofd en geoorloofd verzuimt. Dit betreft dus ook 

leerlingen die ziek zijn of op een wachtlijst staan (geoorloofd verzuim).  
Er is bij thuiszittende jongeren vaak sprake van complexe problematiek waardoor, veelal reguliere, 

scholen niet altijd een passend aanbod voor hen hebben. Deze jongeren kunnen bijvoorbeeld op een 

wachtlijst staan voor jeugdhulp of voor het speciaal onderwijs. Er is landelijk en lokaal aandacht voor 

deze ontwikkeling. Over de thuiszitters in het voortgezet onderwijs overlegt het Leerplichtteam 

maandelijks met het samenwerkingsverband Koers VO. Met het samenwerkingsverband Passend 

Primair Onderwijs Aan den IJssel is eens per kwartaal contact over thuiszitters. Deze overleggen 

hebben tot doel om alle thuiszitters in beeld te houden en de vervolgstappen te bespreken.  
 
Vervangende leerplicht 

Vervangende leerplicht op basis van de artikelen 3a en 3b wordt alleen gegeven als blijkt dat er geen 

andere oplossing voor vervulling van de leerplicht is. Tot het schooljaar 2019-2020 werden de artikelen 

3a en 3b niet weergegeven in het jaarverslag, maar wel gerapporteerd in de leerplichttelling aan het 

ministerie van OCW. Voor de volledigheid worden de artikelen 3a en 3b sindsdien toegevoegd aan het 

jaarverslag. 

 

Vrijstellingen 

Een leerling kan door de leerplichtambtenaar worden vrijgesteld van inschrijving op psychische en/of 

lichamelijke gronden (artikel 5 onder a) of omdat er binnen een redelijke afstand geen school is die qua 

richting aansluit bij de levensbeschouwing van de ouders (artikel 5 onder b) of wegens het bezoeken 

van een school in het buitenland (artikel 5 onder c). Daarnaast is het op grond van artikel 15 mogelijk 

om een leerling vrij te stellen vanwege het volgen van ander onderwijs zoals een interne 

bedrijfsopleiding die leidt naar een startkwalificatie. 

Overigens is het uitgangspunt om zo min mogelijk vrijstellingen af te geven. Kinderen hebben immers 

recht op onderwijs (leerrecht). 
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Haltverwijzingen en processen-verbaal 

Als ondanks waarschuwingen, gesprekken en/of geboden oplossingen het ongeoorloofde verzuim 

aanhoudt, kan de leerplichtambtenaar overgaan tot het handhaven van de wet. De leerplichtambtenaar 

kan een jongere, onder bepaalde voorwaarden, voordragen bij het Openbaar Ministerie voor een 

zogenoemde Haltverwijzing. De jongere wordt dan, na goedkeuring door het Openbaar Ministerie, 

aangemeld bij Halt voor een taakstraf. De jongere hoeft dan niet voor de rechter te verschijnen. Mocht 

de jongere deze Haltstraf niet of onvoldoende uitvoeren dan wordt de zaak alsnog voorgelegd aan de 

rechter. 

De leerplichtambtenaar kan ook een proces-verbaal opmaken. Dat betekent dat de leerling (vanaf twaalf 

jaar) en/of de ouders op zitting moeten komen bij het Openbaar Ministerie of voor moeten komen bij de 

rechter. De rechter kan een strafmaatregel opleggen, zoals een (voorwaardelijke) geldboete, een 

(voorwaardelijke) taakstraf en/of begeleiding door Jeugdreclassering. Bovendien vindt bij een proces-

verbaal tegen een jongere automatisch onderzoek plaats door de Raad voor de Kinderbescherming 

(uitgezonderd luxe verzuim).  

 
Sanctie kinderbijslag 

De leerplichtambtenaren hebben de mogelijkheid om zestien- en zeventienjarigen bij de Sociale 

Verzekeringsbank (SVB) te melden in verband met ongeoorloofd verzuim. De SVB kan dan tijdelijk de 

kinderbijslag stopzetten. Deze sanctie wordt slechts bij grote uitzondering opgelegd. 
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3. Corona tijdens schooljaar 2020-2021 

Ook gedurende het schooljaar 2020-2021 is corona van invloed geweest op de werkwijze van het 

Leerplichtteam. Kinderen konden immers een periode geoorloofd niet meer naar school. Daardoor 

veranderden sommige taken van de leerplichtambtenaren.   

Op 16 december 2020 begon een tweede lockdown vanwege corona. Bijna alle leerlingen hebben toen 

thuisonderwijs gevolgd. Leerlingen op basisscholen en het speciaal (basis)onderwijs konden vanaf 8 

februari 2021 weer voltijds naar school. Het voortgezet onderwijs en mbo-instellingen gingen vanaf 1 

maart 2021 weer gedeeltelijk en vanaf 7 juni 2021 voltijds open.  

 

In het schooljaar 2019-2020 mocht er in de periode van de coronapandemie door scholen geen relatief 

verzuim worden gemeld. In het schooljaar 2020-2021 mocht vanaf de start van het schooljaar wel relatief 

verzuim worden gemeld. Dit relatief verzuim kon bestaan uit zowel het ongeoorloofd afwezig zijn in de 

fysieke lessen, dan wel het niet aanwezig zijn in de online lessen. Hierin was het voor sommige scholen 

lastig om het online ongeoorloofd verzuim (geheel afwezig in de online les of wel aanwezig maar geen 

camera aan) bij te houden en goed te registreren. Het (deels) gebruikmaken van de online lessen heeft 

het hele schooljaar plaatsgevonden.  

 

De eerste periode van het schooljaar hebben de leerplichtambtenaren veel contact gehad met de 

scholen, omdat het soms onduidelijk was wanneer leerlingen met coronagerelateerde klachten wel of 

niet naar school mochten komen. Ook is een aantal leerlingen besproken die of vanwege angst of 

vanwege kwetsbare gezondheid (wanneer de leerling of diens gezinslid behoorde tot een risicogroep) 

niet naar school gingen. De jeugdverpleegkundige nam contact op met gezinnen bij corona-angst. Een 

deel van het verzuim in tijden van corona is opgevangen door het CJG. Het CJG werd dan ingezet om 

te onderzoeken of het ging om ongerede corona-angst. Als dit het geval was, maakte de school een 

verzuimmelding.  
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4. De cijfers over 2020-2021  

4.1 Aantal leerplichtige leerlingen 
 
De onderstaande figuren tonen dat in de beide gemeenten het aantal leerplichtige leerlingen stabiel is 

gebleven ten opzichte van het schooljaar 2019-2020.  
 

 
Figuur 1: Aantal leerplichtigen gemeente Capelle aan den IJssel. Peildatum: 01-10-2020. (Bron: BPR). 

 
Figuur 2: Aantal leerplichtigen gemeente Krimpen aan den IJssel. Peildatum 01-10-2020. (Bron: BPR).  

 

4.2 Aantal door Leerplicht in behandeling genomen zaken  
In Capelle aan den IJssel kwam in het schooljaar 2020-2021 7,4% van de leerplichtige kinderen met 

Leerplicht in aanraking, dat wil zeggen ongeveer 1 op de 14 leerlingen. In Krimpen aan den IJssel kwam 

het afgelopen schooljaar 5,2% van de leerlingen, dus ongeveer 1 op de 19 leerlingen, met Leerplicht in 

aanraking.  

 

  

9.895 9.864 9.554 9.648 9.593

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

'16/'17 '17/'18 '18/'19 '19/'20 '20/'21

Leerplichtigen Capelle aan den IJssel

4.828 4.805 4.974
4.677 4.542

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

'16/'17 '17/'18 '18/'19 '19/'20 '20/'21

Leerplichtigen Krimpen aan den IJssel



7 
 

4.3 Verdeling naar zaaktype Capelle aan den IJssel 
 

Jaar 
Soort melding 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

     

Totaal relatief verzuim 367 398 357 328 389 

 Waarvan luxeverzuim 21 28 16 11 10 

Relatief verzuim per schooltype      

BO en SBO 42 60 53 32 62 

(V)SO 46 34 31 18 22 

VO 204 170 184 116 171 

MBO 75 134 73 151 124 

Absoluut verzuim  34 30 27 20 48 

Veelvuldig ziekteverzuim 56 35 - - - 

Zorgmeldingen* 119 109 92 87 100 

 Waarvan Herstart junior** 6 10 10 6 9 

Schorsingen 37 43 - - - 

Bemiddelingszaken 26 10 - - - 

Vervangende leerplicht en 
vrijstellingen 

     

Art. 3a - - - 0 0 

Art. 3b - - - 2 0 

 Art. 5a 11 12 18 13 32 

 Art. 5b 2 5 3 3 5 

 Art. 5c 7 9 12 4 8 

 Art. 15 1 0 1 3  1 

Overige zaken*** 101 85 80 86 131 

Totaal 761 736 590 546 714 

 
Tabel 1: Verdeling leerplichtzaken naar type in gemeente Capelle aan den IJssel. 
*Voorbeelden van zorgmeldingen zijn onder andere dreigende uitval wegens gedragsproblemen, problemen in de thuissituatie 
of psychosociale problematiek bij de leerling. 
**Dit zijn Herstart junior leerlingen. Deze leerlingen kunnen (tijdelijk) niet terecht op de basisschool. Aangezien plaatsing van 
VO-leerlingen op het OPDC, een vergelijkbare voorziening, buiten Leerplicht om plaatsvindt, zijn daarover geen cijfers bekend. 
***Denk hierbij bijvoorbeeld aan het behandelen en afwikkelen van verlofaanvragen, vervoerproblemen en 
gedoogbeschikkingen. 
 
 

Algemene toelichting op tabel 1 

In verband met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het 

niet meer toegestaan om niet-wettelijke leerplichtredenen, zoals schorsingen, bemiddelingszaken en 

veelvuldig ziekteverzuim, te registreren. Voor deze zaken zijn daarom voor het schooljaar 2020-2021 

geen cijfers beschikbaar.  

De meeste zaken zijn opgelost volgens de Methodische Aanpak Schoolverzuim (voor uitleg zie pagina 

2), bijvoorbeeld door middel van waarschuwingen of vrijstellingen. In sommige gevallen is een 

tussenoplossing gevonden, zoals een onderwijs-zorgarrangement. Een klein deel van de zaken is 

doorgelopen in het schooljaar 2021-2022.  

Door corona wijken de cijfers van de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 af van reguliere jaren. 

Daardoor is vergelijken met eerder jaren niet altijd mogelijk.  

 

Relatief verzuim 

Het totaal relatief verzuim laat een stijging zien ten opzichte van het vorige schooljaar. Kinderen konden 

vanwege corona een tijdlang geoorloofd niet meer naar school. Sommige leerlingen bleven na de 

opening van de scholen kortdurend thuiszitten. Ook kon de Leerplichtwet in het schooljaar 2019-2020 

niet worden gehandhaafd. Het verzuim in het (speciaal) basisonderwijs en voortgezet onderwijs liet in 

het schooljaar 2019-2020 dan ook een sterke daling zien. In het schooljaar 2020-2021 zijn deze cijfers 

weer gestegen naar het niveau van voor de coronapandemie.  
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Absoluut verzuim 

Het absoluut verzuim is in het schooljaar 2020-2021 sterk toegenomen ten opzichte van het vorige 

schooljaar. Al deze leerlingen staan inmiddels weer ingeschreven op een school. Voor deze stijging zijn 

meerdere verklaringen. Ten eerste zijn er leerlingen die verhuisd zijn vanuit een andere gemeente of 

het buitenland en een periode niet direct ingeschreven konden worden op een school. Het merendeel 

van deze leerlingen is vanuit het buitenland naar Nederland gekomen. In Capelle aan den IJssel is er 

voor hen een speciale nieuwkomersgroep waar ze Nederlands kunnen leren. In dit schooljaar waren er 

meer nieuwkomers. Maar er was niet altijd direct plaats voor deze leerlingen in de nieuwkomersgroep. 

Eerst dienen een aantal kinderen uit te stromen voor nieuwe leerlingen kunnen instromen. Deze 

leerlingen stonden dus tijdelijk niet ingeschreven op een school. Een tweede verklaring is dat de periode 

om in te schrijven dit schooljaar was verruimd. Dit was in verband met corona, zodat leerlingen 

makkelijker een school- of studiekeuze konden maken. Ook deze leerlingen stonden een periode niet 

ingeschreven. De derde verklaring is een groep leerlingen waar twijfel over bestaat of ze onderwijs 

kunnen volgen. Er moeten dan onderzoeken gedaan worden voordat deze leerlingen terecht kunnen in 

bijvoorbeeld een zorginstelling. Tijdens deze onderzoeken zijn de leerlingen niet ingeschreven op een 

school.  

 

Vrijstelling artikel 5 onder a  

Het aantal vrijstellingen artikel 5a is sterk toegenomen. Dit gaat dit schooljaar om zowel nieuwe 

vrijstellingen als om vrijstellingen die ieder jaar opnieuw beoordeeld moeten worden. Voorheen werden 

alleen de nieuwe vrijstellingen vermeld. Een landelijke en lokale ontwikkeling is dat er nauwelijks meer 

vrijstellingen worden afgegeven voor onbepaalde tijd. Dit betekent dat er ieder jaar opnieuw een 

beoordeling moet plaatsvinden en een vrijstelling afgegeven kan worden.   

Er is meer aandacht voor het leerpotentieel van leerlingen met een psychische of fysieke beperking en 

Leerplicht betrekt de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs daarom altijd bij het afgeven van 

vrijstellingen. 

 
Overige zaken 

Een andere opvallende stijging is het aantal overige zaken. Tijdens de lockdown waren er ouders die 

hun kinderen niet goed genoeg konden begeleiden bij hun schoolwerk en waren er ouders met vragen 

over het verkrijgen van digitale leermiddelen. Toen de scholen weer opengingen, waren er vanwege de 

coronapandemie ook leerlingen die bang waren om naar school te gaan of van wie de ouders bang 

waren om hun kinderen naar school te laten gaan. Bij deze zaken hebben de leerplichtambtenaren 

bemiddeld.  

 

Thuiszitters 

Tabel 2 laat zien dat er in schooljaar 2020-2021 in Capelle aan den IJssel 37 thuiszitters waren. Hierbij 

wordt de definitie aangehouden van de samenwerkingsverbanden zoals beschreven in hoofdstuk 2 

onder de kop Thuiszitters. Dit zijn leerlingen die zijn ingeschreven op een school of onderwijsinstelling 

en langer dan vier weken ongeoorloofd en geoorloofd verzuimen. Er is bij deze jongeren veelal sprake 

van complexe problematiek. Scholen hebben niet altijd een passend aanbod voor hen. Deze jongeren 

kunnen bijvoorbeeld op een wachtlijst staan voor jeugdhulp of voor het speciaal onderwijs.  

Tabel 3 toont de cijfers van de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 naar definitie van het ministerie 

van OCW (zoals beschreven in hoofdstuk 2 onder Thuiszitters). Dit zijn leerlingen die ingeschreven 

staan op een school of onderwijsinstelling en ongeoorloofd langer dan 4 weken verzuimen. 

Het totaal aantal thuiszitters is ten opzichte van het vorige schooljaar licht gestegen. Dit komt onder 

andere omdat de voorgenoemde wachtlijsten iets zijn toegenomen. Verder is de stijging ook te verklaren 

door de coronapandemie. Kinderen konden immers een periode geoorloofd niet meer naar school en 

bleven in een aantal gevallen daarna kortdurend thuiszitten. Al deze leerlingen zijn in beeld bij het 

Leerplichtteam. Voor hen is een oplossing gevonden of wordt gezocht naar een oplossing.   

In het begin van het schooljaar 2021-2022 is het aantal thuiszitters gedaald naar 12 (peildatum 26-10-

2021). De verwachting is dat in schooljaar 2021-2022 in het onderwijs minder gevolgen zullen zijn 

vanwege de coronapandemie en dat als gevolg deze daling van het aantal thuiszitters zal doorzetten. 
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Tabel 2: Thuiszitters in gemeente Capelle aan den IJssel. Naar definitie van de samenwerkingsverbanden. Schooljaren 2019-
2020 en 2020-2021. 

 

Thuiszitters (speciaal) 
basisonderwijs 
(S)BO 

(voortgezet) 
speciaal 
onderwijs (V)SO 

voortgezet 
onderwijs (VO) 

middelbaar 
beroepsonderwijs 
(MBO) 

Jaar ‘19/’20 ‘20/’21 ‘19/’20 ‘20/’21 ‘19/’20 ‘20/’21 ‘19/’20 ‘20/’21 

Tijdens de 
start van het 
schooljaar 

1 3 1 0 2 2 5 3 

Nieuwe 
gevallen 
daarna 

9 8 0 1 2 4 0 3 

Langer dan 3 
maanden 

4 7 2 1 3 6 5 3 

Sprake van 
overlijden of 
verhuizing  

4 2 1 0 2 2 0 3 

18 jaar 
geworden 

0 0 0 0 3 1 1 0 

Opgeloste 
zaken 

5 8 1 0 5 7 4 3 

 
Tabel 3: Thuiszitters in gemeente Capelle aan den IJssel. Naar definitie van het ministerie van OCW. Schooljaren 2019-2020 en 
2020-2021. 

 

Kwalificatieplichtigen 

In het schooljaar 2020-2021 waren bij het Capelse Leerplichtteam 127 kwalificatieplichtigen bekend die 

geen onderwijs volgden. Dit zijn jongeren tussen de 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben 

behaald. Dit komt voornamelijk door het maken van een verkeerde studiekeuze, motivatieproblemen of 

psychische problemen onder deze jongeren.  

De Jonge Krijger geeft uitvoering aan de taken van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) voor 

onder andere de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel met het doel schooluitval 

en jeugdwerkloosheid te voorkomen. Ze begeleiden jongeren tussen de 16 en 27 jaar die het onderwijs 

zonder startkwalificatie hebben verlaten naar een nieuwe opleiding of werk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019-2020 2020-2021 

Thuiszitters totaal 33 37 

(speciaal) 
basisonderwijs (S)BO 
 

21 23 

(voortgezet) speciaal 
onderwijs (V)SO 
 

7 7 

voortgezet onderwijs 
(VO) 
 

3 7 

middelbaar 
beroepsonderwijs 
(MBO) 

2 0 
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4.4 Verdeling naar zaaktype Krimpen aan den IJssel 
 

 
Soort melding 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

     

Totaal relatief verzuim 148 124 147 108 106 

 Waarvan luxeverzuim 11 9 14 5 0 

Relatief verzuim per schooltype      

BAO en SBO 11 10 14 11 18 

(V)SO 3 6 3 5 3 

VO 100 75 84 50 56 

MBO 34 33 46 37 29 

Absoluut verzuim  4 9 9 13 15 

Veelvuldig ziekteverzuim 18 28 - - - 

Zorgmeldingen* 55 66 57 54 43 

Waarvan Herstart junior** 2 1 2 4* 3 

Schorsingen 13 10 - - - 

Bemiddelingszaken 0 0 - - - 

Vervangende leerplicht en 
vrijstellingen 

     

Art. 3a - - - 0 0 

Art. 3b - - - 1 0 

 Art. 5a 6 10 6 7 9 

 Art. 5b 0 0 0 0 3 

 Art. 5c 2 5 6 5 0 

 Art. 15 3 3 5 7 4 

Overige zaken*** 58 56 66 51 57 

Totaal 307 311 296 246 237 

 
Tabel 4: Verdeling leerplichtzaken naar type in gemeente Krimpen aan den IJssel. 
*Voorbeelden van zorgmeldingen zijn onder andere dreigende uitval wegens gedragsproblemen, problemen in de thuissituatie 
of psychosociale problematiek bij de leerling. 
**Dit zijn basisschoolleerlingen die zijn geplaatst bij de tijdelijke opvangvoorziening Herstart junior. Deze leerlingen kunnen 
(tijdelijk) niet terecht op de basisschool. Aangezien plaatsing van VO-leerlingen op het OPDC, een vergelijkbare voorziening, 
buiten Leerplicht om plaatsvindt, zijn daarover geen cijfers bekend. 
***Denk hierbij bijvoorbeeld aan het behandelen en afwikkelen van verlofaanvragen en vervoerproblemen. 

 
Algemene toelichting op tabel 4 

In verband met de inwerkingtreding van de AVG is het niet meer toegestaan om niet-wettelijke 

leerplichtredenen, zoals schorsingen, bemiddelingszaken en veelvuldig ziekteverzuim als verzuim te 

registreren. Voor deze zaken zijn daarom in schooljaar 2020-2021 geen cijfers beschikbaar.  

Door corona wijken de cijfers in de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 af van reguliere jaren. 

Daardoor is vergelijken met eerder jaren niet altijd mogelijk. 

 

Relatief verzuim 

Het totaal relatief verzuim is gelijk gebleven ten opzichte van het schooljaar 2019-2020, maar is nog wel 

steeds gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. Deze daling is grotendeels toe te schrijven aan 

corona. Het hele schooljaar zijn zowel fysieke als online lessen gegeven. Hierin was het voor sommige 

scholen lastig om het online ongeoorloofd verzuim (geheel afwezig in de online les of wel aanwezig 

maar geen camera aan) bij te houden en goed te registreren. Hierdoor hebben een aantal scholen 

minder relatief verzuimmeldingen gedaan ten opzichte van andere jaren. Indien scholen online 

ongeoorloofd verzuim meldden, liepen leerlingen vaak tegen zaken aan, zoals het niet kunnen inloggen 

in de online les. Dit gaf nogal eens discussie, waardoor er niet veel is gehandhaafd, maar waar 

Leerplicht meedacht over oplossingen voor de leerling en de school. 
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Thuiszitters 

Voorheen werd door de leerplichtambtenaren uit Krimpen aan den IJssel de definitie van het ministerie 

van OCW aangehouden (zoals beschreven in hoofdstuk 2 onder Thuiszitters). Vanaf het schooljaar 

2019-2020 worden er twee aparte registraties van thuiszitters bijgehouden; één volgens de definitie van 

het ministerie van OCW en één volgens de definitie van de samenwerkingsverbanden.   

In tabel 5 zijn de aantallen met betrekking tot de definitie van het samenwerkingsverband te zien. Het 

aantal thuiszitters is nauwelijks veranderd ten opzichte van het vorige schooljaar. 

In tabel 6 is te zien dat er volgens de definitie van OCW geen zaken bekend zijn over het jaar 2020-

2021. 

 

 2019-2020 2020-2021 

Thuiszitters               22 21 

(speciaal) 
basisonderwijs (S)BO  

5 2 

(voortgezet) speciaal 
onderwijs (V)SO  

7 9 

voortgezet onderwijs 
(VO)  

9 4 

middelbaar 
beroepsonderwijs 
(MBO) 

1 6 

 
Tabel 5: Thuiszitters in gemeente Krimpen aan den IJssel. Naar definitie van de samenwerkingsverbanden. 

 

Thuiszitters (speciaal) 
basisonderwijs 
(S)BO 

(voortgezet) 
speciaal 
onderwijs 
(V)SO 

voortgezet 
onderwijs 
(VO) 

middelbaar 
beroepsonderwijs 
(MBO) 

Tijdens de start van het schooljaar 0 0 0 0 

Nieuwe gevallen daarna 0 0 0 0 

Langer dan 3 maanden 0 0 0 0 

Sprake van overlijden of 
verhuizing  

0 0 0 0 

18 jaar geworden 0 0 0 0 

Opgeloste zaken 0 0 0 0 
 
Tabel 6: Thuiszitters in gemeente Krimpen aan den IJssel. Naar definitie van het ministerie van OCW. Schooljaar 2020-2021. 

 

Kwalificatieplichtigen 

Jongeren tussen de 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie behaald hebben, zijn kwalificatieplichtig. 

Een startkwalificatie is een diploma vwo, havo of mbo (niveau 2 of hoger). In gemeente Krimpen aan 

den IJssel heeft Leerplicht 70 kwalificatieplichtigen in behandeling gehad. Dat deze jongeren geen 

onderwijs volgden hoewel ze nog geen startkwalificatie behaald hadden, had met name te maken met 

motivatieproblemen en psychische problemen.  

De Jonge Krijger geeft uitvoering aan de taken van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) voor 

onder andere de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel met het doel schooluitval 

en jeugdwerkloosheid te voorkomen. Ze begeleiden jongeren tussen de 16 en 27 jaar die het onderwijs 

zonder startkwalificatie hebben verlaten naar een nieuwe opleiding of werk. 
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4.5 Processen-verbaal en Haltverwijzingen 
 

 
Figuur 3: Aantal processen-verbaal en Haltverwijzingen gemeente Capelle aan den IJssel.  
 

Figuur 4: Aantal processen-verbaal en Haltverwijzingen gemeente Krimpen aan den IJssel.  
 
Toelichting op figuren 3 en 4 

Het aantal processen-verbaal in Capelle aan den IJssel is licht gestegen ten opzichte van schooljaar 

2019-2020. Ook het aantal Haltverwijzingen in Capelle aan den IJssel is toegenomen. Aan het begin 

van de coronapandemie in het schooljaar 2019-2020 mocht het Leerplichtteam de Leerplichtwet niet 

handhaven. In het schooljaar 2020-2021 mocht er wel weer gehandhaafd worden. Dit verklaart de beide 

stijgingen.  

In Krimpen aan den IJssel zijn de cijfers stabiel gebleven ten opzichte van de schooljaren 2018-2019 

en 2019-2020.  
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5. Ontwikkelingen schooljaar 2021-2022 

 

Ontwikkelingen Passend Onderwijs 

Er wordt gezocht naar mogelijkheden om tot een geïntegreerd aanbod te komen van onderwijs en zorg 

voor de kinderen die nu een vrijstelling hebben of langdurig thuiszitten, maar wel in staat zijn om deels 

onderwijs te volgen. De gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Zuidplas en 

Samenwerkingsverbanden Aan den IJssel, Koers VO en Berséba ontwikkelen lokale oplossingen om 

de verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs te versterken. Er zijn drie werkgroepen actief:  

- Interprofessioneel werken op school; 

- Lokale opvang, onderwijs en ondersteuningsarrangementen (O3); 

- Thuiszitters voorkomen. 

 

Vervanging Key2Jongerenmonitor 

De leverancier van het huidige registratieprogramma voor Leerplicht zal zijn werkzaamheden 

beëindigen. Dat betekent dat in schooljaar 2021-2022 een vervangende applicatie moet zijn 

aangekocht. Op dit moment zijn er drie leveranciers die een leerplichtapplicatie aanbieden. Het 

Leerplichtteam is betrokken bij het proces rondom de aankoop van een nieuwe leerplichtapplicatie. 

 

Vernieuwde ambtsinstructie 

Vanaf 1 januari 2019 zijn professionals in het onderwijs en de zorg, waaronder leerplichtambtenaren, 

verplicht te werken met de nieuwe meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast is vanaf 

25 mei 2018 de AVG van toepassing. Door onder andere deze ontwikkelingen dient de ambtsinstructie 

voor het Leerplichtteam te worden herzien. Het is de bedoeling om de herziene ambtsinstructie in 2022 

door de colleges van Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel te laten vaststellen. 

 

Corona 
Naar verwachting zullen in het schooljaar 2021-2022 minder aanpassingen nodig zijn in verband met 

corona dan in voorgaande twee schooljaren. De restricties zijn grotendeels opgeheven en leerlingen 

zullen naar verwachting fysiek op school aanwezig kunnen zijn. In geval van coronabesmettingen op 

een school bepaalt de GGD wat de maatregelen zijn. In die gevallen kan een school, klas of individuele 

leerling tijdelijk overgaan op afstandsonderwijs. Dit blijft veel flexibiliteit vragen van de leerlingen, hun 

ouders/verzorgers en de scholen. 

 
Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 
Het Nationaal Programma Onderwijs is een investeringsprogramma voor de schooljaren 2021-2022 en 

2022-2023. De coronapandemie heeft grote gevolgen gehad voor het onderwijs. Dit programma is 

bedoeld om deze gevolgen aan te pakken. Zo kunnen leerlingen extra ondersteuning krijgen door 

bijvoorbeeld individuele begeleiding of begeleiding in kleine groepen. Beide gemeenten en de 

schoolbesturen ontvangen een Specifieke Uitkering. De verwachting is dat schoolbesturen deze 

Specifieke Uitkering vooral zullen inzetten op inhoudelijke onderwijsinterventies. Er wordt op dit moment 

gewerkt aan een uitvoeringsplan voor de besteding van de gemeentelijke NPO gelden. 

 
 

 


