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Thuiszitters zijn een speerpunt voor leerplichtambtenaren. 

Het afgelopen schooljaar waren er vele in onze gemeente. 

Hoe kijken jullie hier tegen aan en wat zien jullie als oplossing? 
Wil geeft aan dat dit een zorgwekkend signaal is. 'Het is 
belangrijk voor kinderen dat zij onderwijs krijgen. Als kinderen 
met onrust opgroeien, doet dat iets met hen in het onderwijs. 
Het begint bij de thuissituatie, dat is de basis. We moeten dan 
ook een appel doen op ouders, zij zijn verantwoordelijk voor die 
goede basis. 
 
De gemeente verleent hulp bij echtscheidingen door middel 
van het project ‘Scheiden zonder schade’ waarbij het belang 
van het kind voorop staat.'

Jan: ‘Bij thuiszitters draait het vaak om complexe problematiek 
en dat betekent dat je de context intensief moet ondersteunen. 
Denk aan activering, sport, contacten met school 
onderhouden. Jeugdhulp is niet altijd de oplossing.’

De samenwerking met de jeugdhulpverleners van 
stichting Binding is niet meer weg te denken voor de 
leerplichtambtenaren. Steeds meer jongeren maken  
gebruik van jeugdhulpvoorzieningen.

Interview

Wil Kosterman
Jan Kuiper (komend)

en
(vertrekkend)

Wethouder onderwijs en jeugd

Wat vinden jullie van deze trend?
Wil: ‘Kinderen zijn niet altijd geholpen met professionele 
therapieën. Het opbouwen van een stevig netwerk om hen 
heen kan al het verschil maken.’
Jan vult aan dat je met een andere manier van kijken 
naar jongeren, meer aansluiten, hen steviger maakt. 
Jeugdhulpverlening blijft nodig voor het stellen van een 
diagnose en het inzetten van behandeling.

Vraag aan Wil: Waar ben je het meest trots op als je 
terugkijkt naar 8 jaar leerplicht in je portefeuille?
‘Goed dat alle kinderen die uitvallen in beeld zijn en we hen 
helpen met het vinden van de juiste onderwijsplek, zodat 
kinderen weer een kans krijgen. Het is verschrikkelijk als 
kinderen niet gezien worden.’

Vraag aan Jan: Waar ligt voor het komende schooljaar jouw 
speerpunt?
‘Leren is een recht, kinderen willen leren. Dat hoeft niet alleen 
op school. We moeten naar een integrale aanpak, over een 
groter leerdomein.’

Voorwoord
Voor u ligt het Jaarverslag Leerplicht over  

het schooljaar 2021 – 2022 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. 

Dit verslag betreft alleen de leerplichtigen in het 
(speciaal) basis- en (speciaal) voortgezet onderwijs. 
De cijfers van het MBO komen terug in het regionale 
jaarverslag RMC.

Foto: Michiel Wijnbergh



4   |   Gemeente Wijk bij Duurstede    Jaarverslag Leerplicht  Schooljaar 2021/2022 Jaarverslag Leerplicht  Schooljaar 2021/2022    Gemeente Wijk bij Duurstede   |   5

Dit waren  
de speerpunten:

Blijven oppakken van de verzuimmeldingen binnen  
de wettelijke termijn
Leerplichtambtenaren pakten alle verzuimmeldingen op 
binnen de wettelijke termijn. Voor 12  jongeren  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 Stichting Binding betrokken.  
Uitzondering hierop zijn die zaken, waar een administratieve 
afhandeling plaatsvond. 

Samenwerking BAS team
Ook op de basisscholen wordt gewerkt met een ZAT team. 
Afgelopen schooljaar functioneerden deze teams naast het 
BAS team. Overleg vond plaats over integratie. Twee scholen 
experimenteerden hiermee.

Afstemming Samenwerkingsverbanden
De registratie van leerlingen met een vrijstelling of zonder 
schoolinschrijving kreeg een vervolg. 
De registratie van thuiszitters lag dit verslagjaar bij de scholen.

Intensiveren contacten scholen voor voortgezet 
onderwijs waar geen ZAT is
Er is regelmatig contact geweest met de zorgcoördinatoren 
van deze scholen. In het nieuwe schooljaar heeft dit opnieuw 
de aandacht.

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 was om 
iedere thuiszitter binnen 3 maanden een passend onderwijs- 
en/of zorgaanbod te bieden. Dat lukte niet in alle gevallen.
De thuiszittersoverleggen met de Samenwerkingsverbanden 
kregen geen vervolg, ondanks de afspraken om dit voort te 
zetten.  
Consultatie bij het gecombineerde doorbraakteam jeugd 
en onderwijs zorgden voor een geïntegreerde aanpak bij 
thuiszitters. Dit vond meerdere keren plaats.

Schoolbezoeken 
Bezoek aan scholen voor zowel primair als voortgezet 
onderwijs was effectief bij preventie van schooluitval. 
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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. 

Er is vooral ingezet op preventie. 

Wat hebben we gedaan 
en wat waren de speerpunten?

•  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 Stichting 
Binding, de SOT-medewerker van het SWV en de 
leerplichtambtenaar.

•  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.

Foto: Michiel Wijnbergh
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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.

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 v.o.-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 (WijkIncontact) 
is in Wijk bij Duurstede een uniek, lokaal thuiszittersproject: 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 zorg? 
Ook is er afstemming met de leerplichtambtenaar. 
De kracht van het project zit in de sleutelwoorden: thuis - nabij.  
De kleinschaligheid, het flexibele karakter, 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 naar een plek in het 
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 (OZC), 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 (ook voor leerlingen uit Wijk bij Duurstede).

•  Re-flex, het thuiszittersproject voor de regio, locatie naast 
NXT 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.

• De Buitenkans, voor leerlingen uit het basisonderwijs.

Ontwikkelingen thuiszitters
Het kabinet trekt eenmalig 15 miljoen euro uit om het 
aantal thuiszittende leerlingen te verminderen. Zo 
komen er extra steunpunten, wordt het verzuimbeleid 
aangescherpt en komt er meer digitaal afstandsonderwijs. 
Het kabinet wil vanuit het passend onderwijs 
zogenoemde ouder- en jeugdsteunpunten opzetten. 
Deze onafhankelijke steunpunten informeren ouders 
en leerlingen onder meer over de ondersteuning in hun 
regio en over hun rechten en plichten. Deze steunpunten 
moeten ervoor zorgen dat het aantal leerlingen dat niet 
naar school gaat, vermindert.

De minister wil dat scholen een goed verzuimbeleid 
hebben en zicht hebben op patronen van aan- en 
afwezigheid van leerlingen. Spijbelen en een paar dagen 
afwezig zijn door ziekte kunnen namelijk al voorbode zijn 
dat een kind helemaal gaat uitvallen. Met het wetsvoorstel 
‘Terugdringen verzuim’ regelt hij dat scholen voortaan de 
totale aan- en afwezigheid van hun leerlingen bijhouden. 
Nu hoeven scholen dat niet te doen als kinderen om een 
geldige reden afwezig zijn, zoals bij ziekte. 

Er komt digitaal afstandsonderwijs voor leerlingen die het 
niet lukt om naar school te komen en om te voorkomen 
dat zij uitvallen. Zo kunnen ze digitaal aanhaken bij lessen 
van hun eigen school of krijgen ze gedigitaliseerde lessen 
van andere scholen. Op deze manier blijven leerlingen 
betrokken bij school en wordt de overstap van thuis naar 
het klaslokaal kleiner.



8   |   Gemeente Wijk bij Duurstede    Jaarverslag Leerplicht  Schooljaar 2021/2022 Jaarverslag Leerplicht  Schooljaar 2021/2022    Gemeente Wijk bij Duurstede   |   9

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.  
De vergaderingen vonden voor een deel weer fysiek plaats,  
maar ook digitaal (zie foto).

Diverse ketenpartners bezochten de vergaderingen,  
waaronder de directeur van het Samenwerkingsverband 
Voortgezet Onderwijs, de RMC-coördinator en de 
RMC-trajectbegeleider. Daarnaast organiseerden de 
leerplichtambtenaren met elkaar een ochtend om het 
belang van de regionale samenwerking te evalueren en 
verbeterpunten te bespreken. Hier kwamen speer- en 
actiepunten uit naar voren voor het schooljaar 2022-2023, 
waaronder het implementeren van de nieuwe verzuimkaart.

Vernieuwde 
Boa-opleiding
De leerplichtambtenaren van de gemeente Wijk bij Duurstede 
zijn in het bezit van een opsporingsbevoegdheid voor het 
Domein Onderwijs. Om deze bevoegdheid te behouden, volgen 
zij de permanente her- en bijscholing. In 5 jaar wonen zij 4 
onderdelen bij en elk onderdeel sluit met een examen af. 

In 2023 start de nieuwe cyclus permanente her- en bijscholing 
met een aantal aanpassingen in de examinering.  
De veranderingen komen voort uit de verdere 
professionalisering van het beroep, de huidige eisen die aan 
een vakbekwame Boa worden gesteld en de feedback van 
werkgevers, deelnemers en opleiders op eerdere examens. 
Voor de doorontwikkeling voerde de examencommissie 
van Exth (exameninstelling voor de buitengewoon 
opsporingsambtenaar) gesprekken met werkgevers en 
stakeholders in opdracht van het ministerie van Justitie en 
Veiligheid. Verder is de feedback van kandidaten uit enquêtes 
na afloop van het examen en uit ingediende klachten en 
bezwaarschriften meegenomen. De nieuwe examens gaan in 
op 1 januari 2023.

Ingrado

Het schooljaar ‘21-‘22 was evenals het jaar ervoor een 
buitengewoon schooljaar. De impact van Corona vroeg 
opnieuw 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 Zuidoost-Utrecht en de vijf regiogemeenten zetten 
zich gezamenlijk in voor het terugdringen van thuiszitters, 
vroegsignalering en integrale onderwijsarrangementen. 
Het SOT kan in de hele regio 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 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.

Foto: Stijl* Fotografie
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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 
en aangepast programma) weer kan deelnemen aan het 
onderwijs.
Het resulteerde in een document met werkafspraken. Tijdens 
het verslagjaar kwam de werkgroep nog enkele keren bij elkaar 
om tot definitieve werkafspraken te komen.

Werkgroep vrijstelling en onderwijsperspectief

Initiatiefwet Leerrecht
Ingrado is van mening dat leer- en ontwikkelingsrecht voor 
alle jongeren van toepassing is. Nu ligt de focus voor deze 
rechten vooral bij jongeren, die vanwege een medische- of 
psychische reden een beroep doen op een vrijstelling 5 
onder a.
Overeenkomstig het rapport van Marc Dullaert (eerste 
kinderombudsman) ‘De kracht om door te zetten’ doen alle 
vrijstellingen afbreuk aan leer- en ontwikkelingsrecht. 
Wel is het een belangrijke eerste stap in de richting om 
de transitie van leerplicht naar leerrecht te maken. Dat 
leerplichtambtenaren daarbij een cruciale positie innemen, 
is duidelijk.

Wijzigingen in de MAS (Methodische Aanpak 
Schoolverzuim) 2022
De belangrijkste wijzigingen zijn:
1.  Afwijking onderwijstijd is opgenomen in de MAS. Het 

combineren van onderwijs en zorg staat hierin centraal 
met als doel terugkeren naar de eigen school.

2.  Er is nieuwe jurisprudentie op grond van artikel 5 onder b 
(vrijstelling op grond van de richting van het onderwijs). 
Vooraf vraagt de leerplichtambtenaar bij het Openbaar 
Ministerie om advies.

3.  Een verwijzing naar Bureau Halt voor een 
leerplichtovertreding door een jongere gebeurt voortaan 
middels een verhoor.

Doorbraakaanpak Onderwijs en Jeugdhulp 
Het regeerakkoord bevat het voornemen om een wettelijke 
doorzettingsmacht te regelen. De gemeente heeft een 
leveringsplicht ten aanzien van de jeugdhulp en er is 
een vorm van doorzettingsmacht geregeld. Binnen de 
samenwerkingsverbanden is vaak ook een vorm van 
doorzettingsmacht. Samenwerking tussen onderwijs en 
gemeente is nog onvoldoende. In de regio wordt dit een 
aandachtsgebied in het nieuwe schooljaar.

Onderwijs aan Oekraïense kinderen
De gemeente Wijk bij Duurstede heeft het onderwijs aan 
de Oekraïense kinderen, die in de gemeente zijn komen 
wonen, als volgt geregeld. De leerlingen die primair onderwijs 
volgen, kunnen terecht op basisschool de Windroos (zie 
ook het interview met Jan Overweel in dit jaarverslag). De 
leerlingen die het voortgezet onderwijs bezoeken, zijn veelal 
geplaatst op het Leidsche Rijn College, waar de Internationale 
Schakelklassen onder vallen.

Ontwikkelingen

Foto: Michiel Wijnbergh

Project ‘Wel in ontwikkeling’
Dit project sluit aan bij het Nationaal Programma Onderwijs 
(NPO) en wil nieuwe beweging creëren in situaties die 
zijn vastgelopen of waarin jeugdigen zich onvoldoende 
ontwikkelen. Het gaat hierbij voornamelijk om de jongeren 
die door een vrijstelling op grond van artikel 5 onder a van 
de leerplichtwet op medische of psychische gronden zijn 
vrijgesteld van de leerplicht. Het project is bedoeld om beter 
in kaart te brengen wat deze jongeren overdag doen. En of zij 
beter geholpen en/of begeleid zouden kunnen worden om tot 
een betere ontwikkeling te komen.

RMC naar 27 jaar
OCW bereidt nieuwe wetgeving voor om de rol van RMC uit te 
breiden naar 27 jaar. Er is namelijk een groep jongeren van 23 
tot 27 jaar, die geen opleiding en werk heeft en niet in beeld 
is bij partijen in het sociaal domein. Ingrado (de landelijke 
branche organisatie leerplicht en RMC) voert hier gesprekken 
over met het Ministerie. In 2024 wordt 25 miljoen structureel 
beschikbaar gesteld, zodat jongeren zonder startkwalificatie in 
beeld blijven.

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.



12   |   Gemeente Wijk bij Duurstede    Jaarverslag Leerplicht  Schooljaar 2021/2022 Jaarverslag Leerplicht  Schooljaar 2021/2022    Gemeente Wijk bij Duurstede   |   13

Cijfers 

*  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-diploma of een  
MBO-diploma niveau 2).

0 tot 23 jaar 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2020-2021

Nog niet leerplichtig 1210 1247 1218 1199 1204 1136

Leerplichtig* 3360 3195 3195 3144 3086 2876

Kwalificatieplichtig** 304 334 311 275 269 516

Boven leerplichtig 466 440 440 436 441 405

Totaal 5340 5216 5164 5054 5000 4933

Soorten onderwijs 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Primair onderwijs 2203 2278 2319 2203 2219 2009

Speciaal onderwijs 37 46 35 34 36 36

Voortgezet onderwijs 1248 1368 1303 1088 1077 1329

Voortgezet Speciaal Onderwijs 76 69 61 52 52 54

Middelbaar beroepsonderwijs 491 589 561 474 469 693

Totaal 4055 4350 4279 3851 3853 4121

Reden Meldingen  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Zorg/Preventie 247 205 209 261 307 209

Relatief verzuim 220 273 218 181 168 128

Absoluut verzuim 41 45 15 62 22 56

Vrijstelling van inschrijving 13 16 10 11 6 8

Informatie en advies 59 50 48 74 50 42

Schorsing * 25 8 * * * *

Dreigende verwijdering 2 4 1 2 0 0

Totaal 607 601 501 591 553 443

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

Uitstroom Relatief Verzuim 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Mondelinge waarschuwing 19 13 17 6 11 17

Kennisgevingsbrief (waarschuwing) 25 58 40 25 27 24

Hulpverlening 29 24 25 7 19 14

Niet verwijtbaar 3 1 3 4 0 2

Geen actie gewenst 15 55 42 65 56 3

Terug naar school van herkomst 47 38 25 3 2 31

Onterechte melding 9 10 3 3 5 6

Naar andere school 20 25 17 14 4 12

Gelegitimeerd project 5 6 4 2 0 2

Ter kennisgeving aangenomen 30 17 19 4 21 9

Overdracht RMC 4 4 1 0 4 0

Afgedaan (zie handhaving) 9 11 11 2 3 9

Geen reactie school, melding afge-
sloten

3 9 4 3 0 0

Buiten de regio verhuisd 1 2 4 3 3 0

Reeds afgedaan in eerder werkproces 
waaronder luxe verzuim

1 3 3 2 0 3

Uitstroom Luxe Verzuim 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Onterechte melding 6 5 1 26 3 6

Afgedaan (zie afdoening) 16 27 16 11 3 6

Geoorloofd afwezig 1

Anders 2

Totaal 22 32 17 37 6 15
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Uitstroom Absoluut Verzuim 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

(Terug) naar school 32 29 5 11 3 7

Onterechte melding 2 3 0 35 18 34

Vrijstelling 3 5 4 1 0 2

Buiten de regio verhuisd 4 5 0 9 0 12

Hoogst haalbare bereikt 0 2 3 1 0 0

Overdracht RMC 0 1 3 0 0 0

Nog in behandeling 0 0 0 3 1 1

Overig 0 0 0 2 0 0

Totaal 41 45 15 62 22 56

Vrijstellingen 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Toekenning 5 onder a 9 8 3 2 2 3

Toekenning 5 onder b 0 6 2 3 3 3

Toekenning 5 onder c 1 1 1 2 1 1

Toekenning 15 3 1 1 1 0 0

Artikel 15 0 0 0 0 0 1

Ingetrokken 0 0 0 2 0 0

Toegekend via DUO 0 0 0 1 0 0

Totaal 13w 16 7 11 6 8

Handhaving 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Proces-verbaal 9 11 9 2 2 6

Verwijzing Halt 0 0 2 0 1 3

Totaal 9 11 11 2 3 9

Thuiszitters per onderwijssoort 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Primair onderwijs 7 1 2 2 0 0

Speciaal onderwijs 1 0 0 0 0 0

Voortgezet onderwijs 15 0 1 3 5 3

Voortgezet speciaal onderwijs 10 0 0 3 1 0

Totaal 33 1 3 8 6 3

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.

Soort contactmoment 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Extern overleg 327 351 348 235 177 145

Gesprek 84 141 160 62 89 58

Huisbezoek 17 18 22 16 0 8

ZAT 82 80 64 83 249 183

Totaal 510 590 594 396 515 394

Het totaal aantal geregistreerde contactmomenten bedraagt 2032.
Dit is inclusief mailcontacten en telefoongesprekken.
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Conclusies en speerpunten
Leerplichtambtenaren waren  
in 443 geregistreerde casussen 
betrokken.

Voor het volgend schooljaar 
wordt ingezet op:

Blijven oppakken van de verzuimmeldingen binnen de 
wettelijke termijn

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.

Afstemming Samenwerkingsverbanden
De registratie van leerlingen met een vrijstelling of zonder 
schoolinschrijving krijgt een vervolg.  Er is overleg met de 
Samenwerkingsverbanden om de thuiszittersoverleggen weer 
op te starten.

Het leerplichtadministratiesysteem ‘JVS3’ verder uitbouwen
Er is aandacht voor de ontwikkeling van de inrichting van het 
Jeugdvolgsysteem van de gemeente.

Samenwerking Stichting Binding
De samenwerking met Stichting Binding was ook tijdens het 
verslagjaar zeer intensief. In bijna alle casussen betrok de 
leerplichtambtenaar een jeugdhulpverlener. Uitzondering 
hierop zijn die zaken, waar een administratieve afhandeling 
plaatsvond. Ook komend schooljaar wordt ingezet op nauwe 
samenwerking.

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. Consultatie bij het 
gecombineerde doorbraakteam jeugd en onderwijs zorgt voor 
een geïntegreerde aanpak bij thuiszitters. 

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, onder andere om de nieuwe verzuimkaart 
voor het Voortgezet onderwijs aan te bieden.

De Jeugdbeschermingstafel 
Voor leerplichtambtenaren is de weg naar de JBT van de Raad 
voor de kinderbescherming onduidelijk en indirect. Komend 
schooljaar wordt dit opgepakt. 
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Met het in gebruik nemen van JVS 3 worden alle 
werkprocessen van leerlingen van het MBO tot 18 jaar niet meer 
meegenomen. In de voorgaande jaren telden we deze aantallen 
wel mee. Deze cijfers komen terug in het regionale jaarverslag 
RMC.

Daarnaast zien we dat de casussen complexer waren 
en langere en intensievere betrokkenheid van de 
leerplichtambtenaren vergden. 

Voor 12 jongeren 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.

Foto: Michiel Wijnbergh

Foto: Stijl* Fotografie
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De Windroos heeft de basisschoolkinderen uit de Oekraïne 
opgevangen. Hoe hebben jullie de eerste opvang verzorgd?
‘De eerste opvang verzorgden we intern. De teamkamer is 
opgeofferd, medewerkers hielpen en leerlingen versierden de 
ruimte. De eerste twee weken lieten we de kinderen bij elkaar 
en alle ouders waren hierbij nadrukkelijk betrokken.  
Het accent lag op welkom en veiligheid. Nu gaan de kinderen 
voor bijvoorbeeld Engels, gym, handvaardigheid en buiten 
spelen naar de groepen met hun leeftijdsgenootjes, waar ze 
ook eigen zelfstandig werk doen. Dit wordt aangestuurd door 
speciaal aangestelde ondersteuners.’

Hoe hebben jullie het taalprobleem aangepakt?
Jan lacht en meldt: ‘Google translate. Dat lukt altijd met 
handen en voeten, met hulp van ouders of in het Engels.  
We zetten ook in op een Nederlands taalaanbod, dit doen  
we met alle kinderen bij elkaar, heel gezellig met kinderen van 
4 tot 12 jaar oud.’ 

Deze kinderen hebben mogelijk een trauma. Is er hulp voor hen?
‘We hebben de indruk dat het met de meeste kinderen en ouders 
goed gaat. Er is een gezin met een kind, waar we ons zorgen om 
maken. Vluchtelingenwerk en de gemeente betrekken we hierbij. 
Ik heb hierover overleg met de gemeente.’

Hoe betrekken jullie de ouders?
‘De ouders waren er, zeker in het begin, dagelijks bij. Nu alleen 
nog bij de start van de dag, want bijna alle ouders hebben 
inmiddels een baan en dat is goed. Ouders hebben ook contact 
met elkaar buiten de school.’

Je neemt afscheid als directeur van de Windroos. Waar ben je 
het meest trots op?
‘Er staat een school, een organisatie, die zich onderscheidt 
en recht doet aan de ontwikkeling van het individuele kind 
in de context van de samenleving. Kinderen hebben inzicht 
in eigen vaardigheden en ontwikkelen zo zelfvertrouwen en 
creativiteit om nieuwe stappen te maken in al hetgeen ze na 
de basisschool gaan doen.’ 

Hoe vond je de samenwerking met leerplicht? 
Jan vertelt dat de samenwerking plezierig was. ‘Het was 
laagdrempelig en ik vond altijd een luisterend oor voor diverse 
kwesties. Er vonden ingewikkelde gesprekken met ouders 
plaats en we kwamen samen uit bij mooie oplossingen. Er was 
altijd een gemeenschappelijk gedragen zorg.

Interview

Jan Overweel
Vertrekkend directeur 

de Windroos

"Er was altijd een gemeenschappelijk 
gedragen zorg".

 ‘We zijn er om in gesprek te gaan en vooral 
 beschikbaar te zijn. Zo weten we wat er speelt.'

Vanuit het jongerenwerk bezoeken jullie scholen voor 
voortgezet onderwijs. Wat doen jullie?  
In koor zeggen ze: ‘We zijn aanwezig’. Eno vult vervolgens 
aan: ‘We zijn er om de leerlingen te leren kennen, met hen in 
gesprek te gaan en vooral beschikbaar te zijn. Op die manier 
weten we wat er speelt. We sluiten aan bij hun leefwereld. 
Op dit moment komen we op NXT Maarsbergen (voorheen 
Vakcollege) en we gaan dit ook doen bij het Revius Lyceum in 
Wijk bij Duurstede.’

Hoe ontvangen de scholen jullie aanwezigheid?  
Ytsje: ‘De scholen vinden het fijn. Er is voor ons een vaste 
contactpersoon, die met ons kan sparren. We zijn gericht op 
samenwerking. Dat moet nog groeien en verder uitgebouwd 
worden.’ Eno vertelt dat ze de jongeren die zij vanuit Binding 
kennen, ook weer tegenkomen op de scholen. Het gaat ook 
om groepen jongeren die al bekend zijn. Daar horen dan op 
school weer andere jongeren bij en zo komen ze in contact met 
andere groepen. Op die manier worden meer jongeren bereikt.

Interview

Ytsje Weerman
Eno Middelham

en

jongerenwerkers

Jullie zijn in dienst bij Stichting Binding en daarmee collega’s 
van de jeugdhulpverleners. Hoe ziet jullie samenwerking er uit? 
Eno: ‘Indien nodig koppelen wij jongeren direct aan 
jeugdhulpverleners. Daarnaast is er op woensdagavond een 
inloop bij Binding, waar hulpverleners aanwezig zijn. Op die 
manier is er laagdrempelig toegang tot zorg mogelijk.'

Hoe vinden jullie de samenwerking met de 
leerplichtambtenaren?
Ytsje: ‘Het is fijn om samen op te trekken, zodat we een 
compleet plaatje krijgen. Goed om elkaar te zien en regelmatig 
af te stemmen tijdens een overleg. We weten elkaar te vinden.
Korte lijnen werken plezierig.’ 




