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VOORWOORD
Voor u ligt het Jaarverslag Leerplicht over het schooljaar 2020 – 2021
van de gemeente Wijk bij Duurstede. Burgemeester en wethouders zijn op
grond van artikel 25 van de Leerplichtwet 1969 verplicht jaarlijks verslag
uit te brengen aan de gemeenteraad over het in het laatst afgesloten
schooljaar gevoerde leerplichtbeleid in hun gemeente. Over de omvang en
afhandeling van het schoolverzuim moet het gemeentebestuur vervolgens
rapporteren aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
Naast informatie over de activiteiten en resultaten, krijgt u informatie
over ontwikkelingen die actueel zijn in het werkveld. Ook komen de
speerpunten voor het volgende schooljaar aan de orde.

Fotografie: Michiel Wijnbergh
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INTERVIEW
Interview Wil Kosterman, wethouder onderwijs en jeugd
Het afgelopen schooljaar stond opnieuw in het teken van corona. Voor veel
leerlingen was het thuisonderwijs een moeilijke opgave en we kregen te maken
met diverse problematieken. Uitval kwam meer voor dan andere jaren. Hoe
krijgen we deze kinderen weer op de rit?

Wil Kosterman

Wil Kosterman zegt hierover: ‘Het Nationaal Onderwijs Programma
kan helpen. Kinderen kunnen extra hulp krijgen. Zorgelijk is het grote
tekort aan onderwijspersoneel. Extra handjes en kennis is welkom, ook
uit onverwachte hoek. In onze gemeente is Coach for you actief, die
belangeloos ondersteuning aan deze kinderen biedt.
De samenwerking met Stichting Binding was essentieel, ook in de verbinding
met het onderwijs. Hoe zie jij de rol van leerplicht in deze verbinding tussen
onderwijs en jeugdzorg?
‘Ik zie dat als een belangrijke schakel. Deze schakelfunctie is
onontbeerlijk. Leerplicht werkt op het snijvlak van onderwijs en jeugdzorg.
Leerplichtambtenaren kennen bovendien beide werkvelden goed’.
Voor een aantal kinderen vinden we moeizaam of zelfs geen onderwijsplek.
Wat is jouw visie hierop?
‘Nog steeds alle hens aan dek voor maatwerkoplossingen. Ook zij hebben
recht op onderwijs. Niet iedereen past in een hokje. Onderwijs moet alle
creativiteit aanboren om maatwerk te leveren, ook het reguliere onderwijs’.
Tot slot, we hebben samen 8 jaarverslagen Leerplicht gemaakt. Dit is de laatste
voor de komende verkiezingen in maart. Wat blijft je op onderwijsgebied het
meest bij?
‘Ik ben altijd diep onder de indruk van alle professionals die dagelijks met
kinderen bezig zijn.
Alle kinderen zijn in Wijk bij Duurstede in beeld, en krijgen zorg waar nodig.
Dat raakt mij het meest.’
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WAT HEBBEN WE GEDAAN EN
WAT WAREN DE SPEERPUNTEN?
ER IS VOORAL INGEZET OP
PREVENTIE
•

De leerplichtambtenaren hebben zitting in zorgadviesteams (ZAT) op
scholen voor voortgezet onderwijs. Eens in de 6 tot 8 weken komen
deze multidisciplinaire teams bij elkaar, met als doel te signaleren en
zorg te bieden bij de problematiek van jongeren en hun leefwereld.
Tijdens deze overleggen is meerdere keren aandacht gevraagd voor het
melden van verzuim en het ziekteverzuimprotocol.

•

Op een aantal scholen is het voortbestaan van het ZAT een
discussiepunt. Vooral daar zie je een toename van multidisciplinaire
overleggen (MDO) met jongeren, ouders en betrokken ketenpartners.
De leerplichtambtenaar is in de regel hierbij aanwezig.

•

Veel langdurig schoolverzuim begint bij ziekteverzuim.
Leerplichtambtenaren zijn hier alert op en maakten in samenwerking
met de scholen afspraken. Het streven is om die jongeren eerder in
beeld te krijgen bij de jeugdarts en / of jeugdverpleegkundige. Hier zijn
al goede resultaten geboekt.

•

Drie keer per jaar vond op alle basisscholen een overleg plaats met
de IB’er, de jeugdverpleegkundige van de GGD, de contactpersoon
van Loket Wijk, de SOT-medewerker van het SWV en de
leerplichtambtenaar.

•

Er was structureel overleg met de samenwerkingsverbanden, in verband
met Passend onderwijs. Het doel is de thuiszitters in beeld te brengen
en te bespreken. Bestuurlijk overleg vindt plaats via het OOGO (Op
Overeenstemming Gericht Overleg).

•

De leerplichtambtenaar bezocht alle basisscholen meerdere keren
tijdens het verslagjaar:
- op individueel niveau vonden gesprekken plaats, veelal gezamenlijk
met hulpverlening;
- informele bezoeken;
- aan het einde van het schooljaar. Dit laatste bezoek staat in het
teken van de leerlingen van groep 8, die de overstap maken naar het
voortgezet onderwijs. Scholen en leerplichtambtenaar gebruiken dit
bezoek ook voor de lokale afstemming van verlofaanvragen. Door
corona waren deze aanvragen er nauwelijks tijdens het verslagjaar.
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WAT HEBBEN WE GEDAAN EN
WAT WAREN DE SPEERPUNTEN?
Van belang is dat scholen in een vroegtijdig stadium verzuim en zorgen melden, zodat eerder acties ingezet kunnen worden. Schoolbezoeken leveren
hieraan een bijdrage.
Om die reden is er ook regelmatig overleg met de teamleiders /
coördinatoren op de scholen voor voortgezet onderwijs. Het betreft die
scholen, waar veel jongeren uit Wijk bij Duurstede dagelijks naartoe gaan.

Fotografie: Michiel Wijnbergh
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DIT WAREN DE SPEERPUNTEN
Blijven oppakken van de verzuimmeldingen binnen de wettelijke termijn
Leerplichtambtenaren pakten alle verzuimmeldingen op binnen de wettelijke termijn. Voor 1 jongere was
aan het einde van het schooljaar nog geen passende plek gevonden voor het volgende schooljaar.

Samenwerking Stichting Binding
De samenwerking met Stichting Binding was ook tijdens het verslagjaar zeer intensief. In bijna alle
casussen is een jeugdhulpverlener van Loket Wijk betrokken. Uitzondering hierop zijn die zaken, waar een
administratieve afhandeling plaatsvond.

Ziekteverzuim in het basisonderwijs
Jongeren met een hoog ziekteverzuim hebben een verhoogd risico op (blijvende) schooluitval. Om die
reden drong de leerplichtambtenaar bij de scholen aan op preventief en vroegtijdige verwijzing naar de
GGD.

Thuiszitters
Het onderwerp ‘thuiszitters’ heeft landelijke aandacht en ook in onze gemeente blijft dat een speerpunt.
Het streven is om iedere thuiszitter binnen 3 maanden een passend onderwijs- en/of zorgaanbod te
bieden. Tijdens het verslagjaar is dat niet in alle gevallen gelukt (zie kopje thuiszitters).

MAS
Leerplichtambtenaren werken volgens de Maatschappelijke Aanpak Schoolverzuim. De scholen ontvingen
hierover al informatie. Voor de jeugdhulpverleners van Stichting Binding staat dit nog op de planning.

Afstemming Samenwerkingsverbanden
De registratie van thuiszitters en leerlingen met een vrijstelling of zonder schoolinschrijving is opnieuw
afgestemd.

Hybride vergadering met het Samenwerkingsverband V.O.
6
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PASSEND ONDERWIJS
Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school, die past bij hun
kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit heet Passend onderwijs. Deze vorm
van onderwijs zorgt ervoor, dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Scholen
bieden daarom extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals
kinderen met leer- of gedragsproblemen.
Met passend onderwijs wil de overheid bereiken dat:
•

alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen;

•

een kind naar een reguliere school gaat als dat kan;

•

een kind naar het speciaal onderwijs gaat als intensieve begeleiding
nodig is;

•

scholen de mogelijkheden hebben voor ondersteuning op maat;

•

de mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn,
niet de beperkingen;

•

kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten.

Passend onderwijs in Wijk bij Duurstede
Alle scholen bieden naast de basisondersteuning ook extra
begeleiding aan leerlingen, die dat nodig hebben. Een persoonlijk
ontwikkelingsperspectief draagt bij aan de kwaliteit van deze begeleiding.

Onderwijszorgarrangement (OZA)
Kinderen groeien niet altijd probleemloos op. Er zijn bijvoorbeeld
kinderen met faalangst, ADHD, autisme, een lichamelijke kwaal of
een lastige thuissituatie. Voor deze kinderen kan Het Anker een
onderwijszorgarrangement (OZA) samenstellen. Dat betekent dat er dicht
bij huis extra ondersteuning is voor het kind en/of het gezin.

Verbrede toelating speciaal onderwijs/cluster 4
In het speciaal basisonderwijs worden ook leerlingen opgevangen, die een
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het speciaal onderwijs/cluster 4
hebben. Het Samenwerkingsverband ZOUT (Zuidoost Utrecht) verstrekt
deze TLV. Voor deze kinderen betekent dit, dat ze in Wijk bij Duurstede (Het
Anker) kunnen blijven en niet buiten de gemeente naar speciaal onderwijs
hoeven.

Uitbreiding OZA op andere basisscholen / versterking
vroegtijdige signalering en aanpak
Kleine problemen klein houden: vanuit gebundelde expertise
Als kinderen in de klas extra hulp nodig hebben, dan willen we zo snel
Fotografie: Michiel Wijnbergh

mogelijk dat signaal oppakken en het probleem aanpakken. Zo voorkomen
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we dat situaties (te) lang onder de radar blijven, oplopen en escaleren.
Daarvoor doen we al veel binnen Wijk bij Duurstede. Maar het kan altijd
beter, zeker door nóg beter samen te werken.
Daarom is er initiatief genomen om de kennis en kunde te bundelen
van Stichting Binding, het School ondersteuningsteam (SOT) van SWV
ZOUT PO en de gespecialiseerde expertise binnen Het Anker. Dit team,
BAS (zie elders informatie over BAS), startte in het najaar van 2020 om
opvanglocaties en basisscholen op aanvraag te helpen met de duiding en
aanpak van extra ondersteuningsvragen.

Voortgezet onderwijs
Voor het voortgezet onderwijs bieden drie scholen voor speciaal onderwijs
extra ondersteuning aan de reguliere scholen. ‘GEMS’ (Gedrag, Expertise,
Maatwerk, Samenwerking) geeft praktische adviezen voor docenten en
teams, passend bij de onderwijsbehoeften van leerlingen. GEMS is een
initiatief van het Samenwerkingsverband.
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THUISZITTERS
Thuiszitters zijn kinderen en jongeren die zonder onderwijs thuis zitten,
omdat hun problematiek (volledige) deelname in een reguliere dan wel
speciale onderwijssetting onmogelijk maakt. Het recht op onderwijs is
hier in het geding. De landelijke brancheorganisatie Ingrado spant zich in
om het recht op onderwijs en het recht op ontwikkeling ook voor deze
kinderen te waarborgen.
Bij het overgrote deel van de kinderen die thuiszitten, spelen meerdere
van onderstaande problemen tegelijk:
•

psychiatrische problemen: (vermoedens van) angsten, fobieën,
psychische problematiek, psychiatrische stoornis;

•

gedragsproblemen: problematisch gedrag naar anderen
(oppositioneel);

•

wachten op opvang: de opnemende instelling is niet in staat direct
actie te ondernemen;

•

bureaucratie: regels en procedures, waarbij geen rekening wordt
gehouden met de problematiek van de jongere;

•

thuisproblematiek: ontbreken van structuur, onvoldoende houvast,
onrust, gebroken gezin, ouders met psychiatrische stoornis.

Daarnaast blijkt de overgang van primair naar voortgezet onderwijs een
risico op thuiszitten met zich mee te brengen. Dit komt bijvoorbeeld
doordat een leerling in het voortgezet onderwijs te maken krijgt met
(vak)docenten in plaats van een groepsleerkracht. Dit is voor sommige
leerlingen een grote overgang. Ook is de schaal van een vo-school groter.
Er is een particulier initiatief (Coach for you) om deze kinderen te
begeleiden.
Nieuw is de consultatie van de doorbraaktafel, waarbij zowel onderwijs
als zorg aanwezig zijn (zie Ontwikkelingen). Professionals brengen
jongeren in wanneer een casus vastloopt, bijvoorbeeld bij thuiszitters.

Thuiszitters in Wijk bij Duurstede
De Boeg
In samenwerking met de Wijkse zorgaanbieder (Wijkse Loods
wordt: WijkInContact) is in Wijk bij Duurstede een uniek, lokaal
thuiszittersproject opgestart: De Boeg. Uitgangspunt is: wat heeft een
jongere nodig? Daarna maken we een onderwijsprogramma op maat.
Wat is er nodig in afstemming met de thuissituatie en in samenhang met
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zorg? Ook is er afstemming met de leerplichtambtenaar.
De kracht van het project zit in de sleutelwoorden: thuis - nabij. De
kleinschaligheid, het flexibele karakter (als het moet, worden de jongeren
thuis opgehaald), de persoonlijke aanpak, maatwerk en het werken
buiten de kaders zorgen voor succes.
Voor het komend schooljaar denken we na over uitbreiding in combinatie
met zorg en dagbesteding. Er is een kleine groep jongeren waarvoor zorg
/ behandeling voorliggend is aan onderwijs. Het doel blijft: toewerken
Fotografie: Michiel Wijnbergh

naar een plek in het regulier onderwijs.
We organiseren rondom thuiszitters grote overleggen met alle betrokken
partners. Ketenpartners zoeken naar een oplossing om een leerling terug
te begeleiden naar school.
Dit zijn de belangrijkste opties naast De Boeg:
•

Het Onderwijszorgcentrum, waarbij Beukenrode Onderwijs
verantwoordelijk is voor de onderwijscomponent en Timon voor de
zorg. Leerlingen krijgen in een periode van 6 maanden begeleiding
in het naar school komen en het maken van de lesstof. Daarnaast is
er inzet op een intensieve therapie in het gezin. Het werken aan een
succesvolle terugkeer in het onderwijs gebeurt vanuit verschillende
invalshoeken;

•

De Villa, het thuiszittersproject van het Revius Lyceum in Doorn;

•

Re-flex, het thuiszittersproject voor de regio, locatie naast het
Vakcollege Maarsbergen.

•

Intensieve klas bij de Berg en Boschschool, deze klas is bedoeld voor
leerlingen in het v.o. met internaliserende problematiek en een zeer
beperkte belastbaarheid.

10

Jaarverslag Leerplicht 2020-2021 def.indd 10

05-10-2021 20:55

JAARVERSLAG LEERPLICHT

2020-2021

REGIONALE
SAMENWERKING
De leerplichtambtenaren in de regio Utrecht Zuidoost vormen sinds
2002 samen ‘het Pluzo’ (Platform Leerplicht Utrecht Zuidoost). Er is
structureel overleg. Leerplichtambtenaren gaan enerzijds inhoudelijk in
op de uitvoering van en het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet.
Anderzijds zoeken zij naar beleidsmatige afstemming. Het streven is:
uniformiteit binnen de regio. Diverse ketenpartners bezochten de
vergaderingen waaronder de RMC-coördinator, de beleidsmedewerker van
het SWV primair onderwijs, de beleidsadviseur van de regionale agenda
jeugd, de trajectbegeleider van het RMC samen met de medewerkers
van RSD werkroute en een gezamenlijk bezoek van de Raad voor de
Kinderbescherming en het Openbaar Ministerie (dit vindt jaarlijks plaats).

INGRADO

Het schooljaar ‘20-‘21 was een buitengewoon schooljaar. De impact van
Corona vroeg veel aandacht. Van onderwijs op afstand naar onderwijs op
school en toch weer op afstand; de ontwikkelingen gingen snel. Dat vroeg
veel van het onderwijs, van leerlingen en van ouders. Ingrado probeerde
in nauwe samenwerking met het ministerie van OCW, het NCJ, Ouders en
Onderwijs en vele anderen informatie te geven en een helpende hand te
bieden.
Juist tijdens dit schooljaar was het van belang elkaar te vinden en samen
te werken bij de bescherming van het recht op onderwijs. De functie van
de leerplichtambtenaar was juist nu gericht op gedeelde maatschappelijke
zorg, waarbij contacten centraal stonden. Zoals contact met leerlingen
en ouders, de jeugdhulpverleners, de zorgcoördinator, de IB’ers, de
samenwerkingsverbanden en vele andere ketenpartners.

Versterken samenwerking SWV met gemeenten
Samenwerkingsverband ZOUT, Samenwerkingsverband VO ZuidoostUtrecht en de vijf regiogemeenten zetten zich gezamenlijk in voor
het terugdringen van thuiszitters, vroegsignalering en integrale
onderwijsarrangementen. In 2019 is er SOT-capaciteit vrijgemaakt,
waardoor het SOT in de hele regio kan deelnemen aan periodieke
gesprekken tussen de school en jeugdhulpverlening. Dit helpt om eerder
een beeld te krijgen van de vragen en de ondersteuningsbehoefte van het
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kind (binnen en buiten school) en om sneller hulp te organiseren.
In Wijk bij Duurstede vinden deze gesprekken op de basisscholen 3
keer per jaar plaats, waarbij naast de IB’er, de jeugdhulpverlener en
de SOT-medewerker ook de jeugdverpleegkundige van de GGD en de
leerplichtambtenaar aanschuiven.

Dag van het Recht op Onderwijs en Ontwikkeling
Van 16 tot en met 20 november 2020 organiseerde Ingrado,
de Nederlandse branchevereniging voor leerplicht en RMC, de
themaweek Week voor het Recht op Onderwijs en Ontwikkeling. De finale
van de themaweek was de internationale Dag van de Rechten van het Kind.
20 november 2020 stond daarom landelijk in het teken van het recht op
onderwijs en ontwikkeling.
De leerplichtambtenaren streven er samen met de scholen naar om
voor elke leerling een passende plek op school te creëren. Om dit te
bereiken is er veelvuldig contact en samenwerking tussen de school en
de leerplichtambtenaar. Deze samenwerking bestaat uit overleg, advies
en gezamenlijke gesprekken met ouders en leerlingen waar nodig. Ook
hulpverlening wordt hier nauw bij betrokken.
Zo verschuift de nadruk van leerplicht steeds meer naar leerrecht.
Leerplichtambtenaren in de regio Utrecht Zuidoost hebben tijdens
bovengenoemde week informatie over het recht op onderwijs naar de
scholen gestuurd en informatie op de gemeentelijke websites en social
media geplaatst.

12

Jaarverslag Leerplicht 2020-2021 def.indd 12

05-10-2021 20:55

JAARVERSLAG LEERPLICHT

2020-2021

Werkgroep vrijstelling en onderwijsperspectief
De meeste ouders willen het liefst dat hun kind ‘gewoon’ naar school kan. Scholen en samenwerkingsverbanden spannen zich in om ieder kind een passende onderwijsplek te geven, met extra zorg en ondersteuning als dat nodig is. Maar naar school gaan, is niet voor elk kind vanzelfsprekend. Soms is er (nog) geen
mogelijkheid om deel te nemen aan het onderwijs. Dan kan het nodig zijn om een vrijstelling van inschrijving aan te vragen van de leerplicht (artikel 5 onder a van de Leerplichtwet).
Een onafhankelijke arts beoordeelt de situatie en brengt een sociaal medisch advies uit. Blijkt hieruit dat
onderwijs niet aan de orde is, dan formaliseert de leerplichtambtenaar de vrijstelling. De arts is hierbij in
contact met leerling en ouders, behandelaars en met de samenwerkingsverbanden.
In een werkgroep, bestaande uit het samenwerkingsverband primair onderwijs, de GGD en twee
leerplichtambtenaren, brachten we dit proces in kaart. Omdat ieder kind recht heeft op onderwijs, maakten
we afspraken om zo mogelijk een leerplichtige tussentijds te observeren (samenwerkingsverband) om te
kijken of er onderwijsperspectief ontstaat. Als dat zo is, dan helpt het samenwerkingsverband bij het vinden
van een plek op een school waar de leerplichtige (eventueel met een verkort een aangepast programma)
weer kan deelnemen aan het onderwijs.
Het resulteerde in een document met werkafspraken.
Er is sprake van arbeidsintensief maatwerk met name voor het samenwerkingsverband. Hierbij heeft
leerplicht de signaalfunctie.
Het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs paste de werkafspraken aan gericht op de eigen situatie.

Fotografie: Michiel Wijnbergh
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ONTWIKKELINGEN
Coronacrisis
Voor een groot aantal jongeren was het afgelopen schooljaar niet eenvoudig. Thuisonderwijs, het gemis aan sociale contacten en activiteiten
zorgden voor onrust op diverse gebieden. De overheid kwam met een
aanpak voor herstel en perspectief voor de jeugd. Met deze aanpak wil het
kabinet de negatieve effecten van de coronacrisis voor jongeren op korte
termijn zoveel mogelijk wegnemen of verzachten en de uitgangspositie van
jongeren in de samenleving op langere termijn versterken.
Het Nationaal Programma Onderwijs is een investeringsprogramma van
het kabinet voor de komende jaren om de gevolgen van de coronacrisis
voor leerlingen op te vangen. De opzet van het programma geeft aan dat
de scholen in de lead zijn; zij weten tenslotte het beste wat hun leerlingen
nodig hebben.

Doorbraaktafel jeugdhulp en passend onderwijs regio Utrecht
Zuidoost
Tijdens het verslagjaar startte de gecombineerde doorbraaktafel jeugdhulp
en passend onderwijs, gericht op het oplossen van zeer complexe problematiek rond jeugdigen. Alle professionals die hier een rol hebben, vormen
samen deze zogenaamde doorbraaktafel.
Wijk bij Duurstede maakte tijdens het verslagjaar gebruik van dit team in
meerdere casussen.

Wetsvoorstel thuisonderwijs bij richtingsbezwaren
Er zijn scholen van allerlei gezindten, maar dat is voor een aantal ouders
toch niet de juiste onderwijsrichting. Als ouders binnen redelijke afstand
geen school van hun richting kunnen vinden, hebben zij volgens de wet
recht op het geven van thuisonderwijs (vrijstelling artikel 5 onder b).
Nu ligt er een wet voor die de mogelijkheden verder lijkt te verruimen om
van de optie tot thuisonderwijs gebruik te maken. Doel van dit voorstel is
dat jongeren die zijn vrijgesteld van de leerplicht, op grond van artikel 5
onder b, thuisonderwijs krijgen van hun ouders en dat de inspectie daarop
toezicht houdt.
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Nieuw leerplichtadministratiesysteem
Tijdens het verslagjaar vond een aanbesteding plaats voor een nieuw
administratiesysteem. Dit gebeurde regionaal. Er blijft gewerkt worden
met het programma JVS. Alle leerplichtambtenaren volgden een opleiding,
zodat bij de start van het nieuwe schooljaar het programma operationeel is.

Jongeren in kwetsbare posities
Het betreft hier jongeren die het vso en praktijkonderwijs verlaten en
waarbij toeleiding naar de arbeidsmarkt het doel is. Deze jongeren
verlaten het onderwijs met een ’doelgroep register-banenafspraak’,
vaak zonder helder perspectief. Deze nieuwe doelgroep vraagt veel van
de gemeente: samenwerking tussen Jeugdwet, Wmo, Participatiewet,
Leerplicht, RMC, samenwerkingsverbanden en overige ketenpartners. In
onze gemeente is hiervoor de zogenaamde ‘Participatietafel’. Tijdens deze
bijeenkomsten vindt casuïstiekbespreking op individueel niveau plaats.

Kabinetsplan: leeftijd voor kwalificatieplicht omhoog
Het kabinet wil de leeftijd voor de kwalificatieplicht verhogen naar 21
jaar. Hiermee krijgen jongeren van 18 tot 21 jaar de verplichting om naar
school te gaan tot hun 21e verjaardag of tot aan het behalen van een
startkwalificatie. De grote steden starten met de uitvoering van pilots.

ZAT
Op de scholen voor voortgezet onderwijs vindt een ontwikkeling plaats in
de zorgadviesteams (ZAT).
Besprekingen over leerlingen veranderen in besprekingen met leerlingen
en ouders in de zogenaamde Multi Disciplinaire Overleggen (MDO).
Naast de jongere en de ouders zijn ook de vertegenwoordiger van school,
jeugdhulpverlening, GGD en leerplichtambtenaar aanwezig.
Een aantal scholen gaat nog wel verder met het ZAT en op een aantal
scholen bestaat nog enige twijfel over de vorm.
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Aanpassingen MAS (Maatschappelijke Aanpak Schoolverzuim)
De Mas wijzigde op onderstaande punten:
•

De Methodiek M@ZL is beter omschreven, zo ook de rol van de
jeugdarts;

•

Verbreding van de definitie luxeverzuim: dagjes weg die niet aansluiten
aan een vakantie, kunnen ook als luxe verzuim gezien worden;

•

Er is een richtlijn voor een herhaalberoep op artikel 5 onder c Lpw
(schoolbezoek buitenland) opgenomen;

•

Preventieve aanpak in samenwerking met Halt is opgenomen;

•

Er is meer aandacht voor het toepassen van de meldcode Huiselijk
geweld en Kindermishandeling;

•

Duidelijker omschrijving van het uitvoeren van dwang in civiel kader en
de rol van Veilig Thuis;

•

Omschrijving van de rol en taken van de Jeugdbeschermingstafel.

Vva (voorziening vroegtijdig aanmelding)
Vva, een landelijk dekkend systeem voor de overstap van voortgezet
onderwijs naar MBO, trad tijdens het verslagjaar in werking.
De vva biedt vo-scholen de kans om het aanmeldings- en
inschrijvingsproces van al hun overstappende leerlingen te volgen, ook
buiten de regio.
Gemeenten krijgen via de vva signalen over leerlingen die zich niet tijdig
hebben aangemeld en ingeschreven.

Fotografie: Michiel Wijnbergh
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CIJFERS
ALGEMEEN

*		Volledig leerplichtig is een leerling vanaf de maand die volgt op de maand waarin het kind 5 jaar is geworden. Leerplichtig is de leerling tot en met het schooljaar waarin de leerling 16 jaar is geworden.
**Daarna volgt de kwalificatieplicht tot de jongere 18 jaar wordt of een startkwalificatie behaalt (HAVO-,
VWO- of een MBO-diploma niveau 2).

*In het kader van de AVG mogen schorsingen niet meer doorgegeven worden aan de gemeente.
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VERVOLG: CIJFERS

Waaronder luxe verzuim
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VERVOLG: CIJFERS
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VERVOLG: CIJFERS

Door verandering in definitie is er sinds het schooljaar 2017-2018 een daling te zien. Een thuiszitter wordt
pas geregistreerd als er binnen 3 maanden geen passende onderwijsplek is gevonden en/of zorg is ingezet.

Het totaal aantal geregistreerde contactmomenten bedraagt: 2752. Dit is inclusief mailcontacten en
telefoongesprekken

20

Jaarverslag Leerplicht 2020-2021 def.indd 20

05-10-2021 20:55

JAARVERSLAG LEERPLICHT

2020-2021

CONCLUSIES EN
SPEERPUNTEN
Leerplichtambtenaren zijn in 553 geregistreerde casussen betrokken
geweest. Er is opnieuw een stijging te zien in de werkprocessen zorg /
preventie. Dit heeft een directe relatie met de coronacrisis.
Bij de overige werkprocessen is sprake van een daling, met name bij het
absoluut verzuim.
Voor 1 jongere is er nog geen oplossing voor het volgend schooljaar. Bij
de start van het nieuwe schooljaar krijgt dit een vervolg.
Er is een toename te zien in het aantal multidisciplinaire overleggen.
Samenwerking met diverse ketenpartners leidt tot goede resultaten.
Opvallend is het grote aantal ‘multi-problem gezinnen’, waarbij
leerplichtambtenaren en de jeugdhulpverleners van Stichting Binding
samen optrekken. Bij sommige van deze gezinnen is er sprake van een
jarenlange betrokkenheid.
Voor het volgend schooljaar wordt ingezet op:

Blijven oppakken van de verzuimmeldingen binnen de wettelijke
termijn
Intensiveren contacten scholen voor voortgezet onderwijs waar
geen ZAT is
Samenwerking Stichting Binding
De samenwerking met Stichting Binding was ook tijdens het verslagjaar
zeer intensief. In bijna alle casussen betrok de leerplichtambtenaar een
jeugdhulpverlener van Loket Wijk. Uitzondering hierop zijn die zaken, waar
een administratieve afhandeling plaatsvond. Ook komend schooljaar wordt
ingezet op nauwe samenwerking.

Ziekteverzuim in het basisonderwijs
Jongeren met een hoog ziekteverzuim hebben een verhoogd risico op
(blijvende) schooluitval. Om die reden zal vanuit leerplicht bij de scholen
aangedrongen worden op preventief en vroegtijdig verwijzen naar de
GGD.
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Samenwerking BAS team
Ook op de basisscholen wordt gewerkt met een ZAT team. Komend
schooljaar functioneren deze teams naast het BAS team. Overleg vindt
plaats over integratie.

Thuiszitters
Het onderwerp ‘thuiszitters’ heeft landelijke aandacht en ook in onze
gemeente blijft dat een speerpunt. Het streven is om iedere thuiszitter
binnen 3 maanden een passend onderwijs- en/of zorgaanbod te bieden.
Lokaal wordt ‘maatwerk’ het toverwoord om jongeren gepaste zorg en
onderwijs aan te bieden.
De thuiszittersoverleggen met de Samenwerkingsverbanden krijgen een
vervolg.
Consultatie bij het gecombineerde doorbraakteam jeugd en onderwijs
zorgt voor een geïntegreerde aanpak bij thuiszitters.

Afstemming Samenwerkingsverbanden
De registratie van thuiszitters en leerlingen met een vrijstelling of zonder
schoolinschrijving krijgt een vervolg.

Schoolbezoeken
Bezoek aan scholen voor zowel primair als voortgezet onderwijs heeft
effect bij preventie van schooluitval. Ook komend schooljaar bezoeken de
leerplichtambtenaren de scholen veelvuldig.
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BAS TEAM
De gemeente Wijk bij Duurstede wil dat geen enkel kind buiten de
stadsgrenzen naar school hoeft. Álle scholen en kinderdagverblijven
proberen hun kinderen binnenboord te houden en goed te begeleiden.
Hierin is brede school Het Anker een inspirerend voorbeeld. Deze school
biedt niet alleen regulier basisonderwijs en sbo-onderwijs aan, maar
heeft ook een verbrede toelating voor so-leerlingen. Ook zijn er Exploragroepen voor hoogbegaafde leerlingen.

Laagdrempelige sparringpartner
Om dit voor elkaar te krijgen, is dit najaar het pilotproject BAS van
start gegaan. BAS bestaat uit Joyce Vermeulen (orthopedagoog op Het
Anker), Sandra Wantenaar (jeugdhulpverlener bij Stichting Binding)
en Maud Versteeg (schoolondersteuningsteam swv ZOUT). Het is een
laagdrempelige voorziening, die geconsulteerd kan worden door scholen

Maud Versteeg

en kinderdagverblijven uit Wijk bij Duurstede.
BAS wil juist dat scholen en kinderdagverblijven zich vrij voelen om
vroegtijdig aan de bel te trekken, zodat er een externe expert kan
meedenken. Als je er snel bij bent, volstaat vaak een korte interventie. Zo
houd je kleine dingen klein en hoeft er hopelijk minder vaak te worden
opgeschaald naar intensievere vormen van zorg en ondersteuning.

Integrale benadering
De kracht van BAS schuilt natuurlijk ook in de multidisciplinaire

Joyce Vermeulen

samenstelling. Orthopedagoog Joyce heeft veel kennis over gedrags- en
ontwikkelingsstoornissen, Maud stond zelf ruim vijfentwintig jaar voor de
groep voordat ze schoolondersteuner werd, jeugdhulpverlener Sandra is
in staat om de connectie te maken met de thuissituatie.

Samenwerking met leerplicht
Directe samenwerking is nog niet voorgekomen. Daarin zijn we nog
zoekende. We ontmoeten elkaar wel bij de multidisciplinaire overleggen
op de scholen. Komend schooljaar wordt een start gemaakt om deze

Sandra Wantenaar

overleggen met elkaar te verweven.
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INTERVIEW
Interview Marianne Buunen, begeleider / docent De Boeg

Wat is de Boeg?
‘De Boeg is een thuiszittersproject. Een plek voor jongeren die vastlopen in het onderwijs en als gevolg
daarvan thuiszitten. En vaak te lang thuiszitten. Tot de doelgroep behoren ook jongeren die niet meer
gemotiveerd zijn om terug te keren naar het onderwijs.’

Wat is jouw functie?
Marianne vertelt: ‘Mijn functie is om jongeren rust te laten ervaren, het huis uit te gaan en in een ritme te
komen. Per jongere bekijk ik wat iemand nodig heeft. In eerste instantie weer lekker in je vel komen, relaxed
hier zijn. Daarnaast, altijd in overleg met de school: wat is er mogelijk op onderwijsgebied? Het welbevinden
is het allerbelangrijkst, wat is haalbaar om aan schoolse opdrachten te werken? Ik doe altijd ook een spelletje,
we gaan iets koken of bakken, knutselen, boekje lezen. Alles is mogelijk.’

Je begeleidt thuiszitters die uitvallen in het onderwijs. Wat ontbreekt er in het onderwijs?
‘Er ontbreekt een stukje individuele aandacht. Niet alle kinderen komen in een grote groep goed uit de verf,
zijn soms onhandig in sociale contacten met leeftijdgenoten.
Docenten zien dat niet altijd. Hier werken we in kleine groepjes en in een schoolsysteem lukt dat niet. Daar is
elk uur een andere docent en moet je snel kunnen schakelen.’
Over de samenwerking met de scholen is Marianne erg tevreden. Er is veel overleg en werk wordt aangeleverd
indien nodig. ‘Ik voel de medewerking en de behulpzaamheid. Dat vind ik belangrijk. De plek hier is tijdelijk.’

Hoe zie je de samenwerking met leerplicht?
‘Ik informeer jullie, weet wat de afspraken zijn en we weten elkaar te vinden. Ik hou van korte lijnen. Dat werkt
uitstekend.’
Tot slot merkt Marianne op: ‘Mooi dat deze voorziening er is in Wijk bij Duurstede. We helpen kinderen
dichtbij huis. De drempel is laag.

Marianne Buunen
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