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Kennisnemen van

Het 'Regionaal jaarverslag leerplicht/RMC 2020-2021 Zuidoost Brabant - bestrijden 
schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten'.

Inleiding

Het tegengaan van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten (vsv) zijn twee 
speerpunten van het landelijk en regionaal onderwijsbeleid. De 21 gemeenten in de 
regio Zuidoost-Brabant werken samen aan invulling van de leerplichtwet en de 
regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC). Dit doen zij op 
uniforme wijze. Centraal hierbij is het uitgangspunt één school - één 
leerplichtambtenaar/RMC-loopbaanbegeleider. Gemeente Eindhoven voert als 
contactgemeente de regiefunctie uit voor de regio. Het Regionaal jaarverslag1 
beschrijft de activiteiten en resultaten van de inzet van leerplichtambtenaren en RMC- 
loopbaanbegeleiders in de regio Zuidoost-Brabant in het schooljaar 2020-2021. Het 
opstellen van het jaarverslag is een wettelijke verplichting. Het jaarverslag is 
vastgesteld door de bestuurscommissie 'bestrijding schoolverzuim en voortijdig 
schoolverlaten' van de GGD Brabant-Zuidoost. Deze commissie bestaat uit alle 
wethouders onderwijs van de 21 gemeenten in de regio. In deze adviesnota en 
bijgaande raadsinformatiebrief informeren we over de stand van zaken voor 
Veldhoven. En nemen we de informatie over vsv -openbaar gemaakt door het 
ministerie van OCW- mee om zo een volledig beeld te geven.

Net als het voorgaande schooljaar is ook schooljaar 2020-2021 als gevolg van het 
coronavirus een bijzonder schooljaar geworden. Het zal duidelijk zijn dat corona forse 
invloed heeft gehad op kinderen en jongeren, op het werk van de uitvoerende 
ambtenaren leerplicht/RMC en daarmee op de cijfers en resultaten die vermeld staan 
in het jaarverslag.

Kernboodschap
Het regiojaarverslag laat zien hoe Veldhoven er voor staat op het gebied van 
leerplicht:

Het aantal meldingen van wettelijk verzuim is gelijk gebleven.

1 De interactieve versie van dit regionaal jaarverslag is te bereiken via 
https:ZZinfogram.comZ1pyxpq151dikeea3wq5m6i3rw1sy7mwyqqp?live
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Scholen zijn verplicht wettelijk verzuim (16 uur ongeoorloofd verzuim in 4 weken tijd) te 
melden bij leerplicht. Leerplicht is wettelijk verplicht dit op te pakken. In het schooljaar 
2020/2021 telde Veldhoven 6268 leerplichtige en kwalificatieplichtige jongeren van 5 tot 
18 jaar. In totaal waren er 50 meldingen van wettelijk verzuim; Dit aantal staat gelijk 
aan schooljaar 2019-2020. In schooljaar 2020-2021 is er sprake geweest van een 
(gedeeltelijke) sluiting van scholen vanwege corona. In tegenstelling tot de 
scholensluiting in schooljaar 2019-2020 bleef de Leerplichtwet ook tijdens deze periode 
van kracht. Dit betekende dat scholen verplicht waren om verzuim te melden als 
leerlingen niet deelnamen aan het onderwijsprogramma waaronder het afstands- en 
online onderwijs. Scholen gaven echter aan dat het constateren van ongeoorloofd 
verzuim bij online- en afstandsonderwijs lastiger is.

Het aantal meldingen absoluut verzuim is gestegen.
Bij absoluut verzuim is een leerplichtige of kwalificatieplichtige jongere niet 
ingeschreven bij een school of onderwijsinstelling, zonder dat de jongere daarvoor een 
vrijstelling heeft. In het schooljaar 2020-2021 is het absoluut verzuim gestegen van 
11 naar 23 meldingen.

Deze toename komt deels door de manier waarop absoluut verzuim sinds 2019 wordt 
geregistreerd in het leerlingenregistratie-systeem (CLR). Het CLR maakt namelijk 
automatisch een werkproces 'absoluut verzuim' aan als er meer dan 14 dagen geen 
schoolinschrijving zichtbaar is. Vaak blijkt dat hier sprake is van fouten in de 
administratieve uitwisseling tussen DUO en het CLR. En betreft het jeugdigen die niet 
meer in de regio wonen, maar nog niet uitgeschreven zijn uit de Basisregistratie 
Personen (BRP) en jeugdigen die in afwachting zijn van een vrijstelling.
Daarnaast wordt een deel van de stijging van absoluut verzuim in Veldhoven 
veroorzaakt door nieuwkomers (statushouders, expats) die in deze gemeenten zijn 
komen wonen. Hierbij speelden meerdere factoren een rol:

^ Als gevolg van de tijdelijke sluiting van scholen vanwege corona konden 
nieuwkomers niet direct terecht op scholen.

^ Door een tekort aan docenten op scholen voor nieuwkomers konden jeugdigen 
niet direct starten in het onderwijs.

Indien leerplichtambtenaren via het systeem geïnformeerd worden over het absoluut 
verzuim van een leerling, wordt er direct actie ondernomen. Zodat de betreffende 
leerling wordt ingeschreven op een school. Voor twee meldingen van absoluut verzuim 
bleek dit in het schooljaar 2020-2021 niet afdoende en is een proces-verbaal 
opgemaakt.

Het aantal Haltafdoeningen en strafrechteliike afdoeningen gerelateerd aan
schoolverzuim is licht toegenomen.
Een groot deel van het verzuim van jongeren tot 18 jaar wordt afgesloten met een 
preventieve maatregel, zoals een waarschuwing. Als preventieve maatregelen niet het 
gewenste resultaat hebben, kan de leerplichtambtenaar overgaan tot handhaving in 
de vorm van een Halt-straf of een proces-verbaal. In het schooljaar 2020-2021 
hebben twee jongeren een Halt-straf opgelegd gekregen. In het voorgaande 
schooljaar was dit één jongere. Het aantal processen-verbaal laat met een stijging van 
6 naar 7 afdoeningen een lichtere stijging zien.

Het aantal vrijstellingen vanwege medische en of psychische gronden is gestegen.
Voor jeugdigen die wegens medische/psychische redenen niet in staat zijn om 
onderwijs te volgen, vragen ouders jaarlijks vrijstelling aan bij leerplicht. Een 
onafhankelijk arts onderzoekt de aanvraag. Als de arts oordeelt dat onderwijs 
gedurende een bepaalde periode niet mogelijk is, ontstaat het recht op vrijstelling.
Voor deze kinderen wordt een aanbod ingezet vanuit de Jeugdwet of de Wet 
langdurige zorg. In 2019-2020 hadden 20 kinderen/jongeren een vrijstelling op basis 
van psychische of lichamelijke gronden. In 2020-2021 is dit aantal gestegen naar 28 
kinderen/jongeren.
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Verzuim 18+.
In totaal zijn er 772 jongeren in de leeftijd van 18-23 zonder startkwalificatie in de 
gemeente Veldhoven. Dit aantal is gestegen ten aanzien van de 708 jongeren in 
schooljaar 2019-2020. Het merendeel van deze jongeren volgt onderwijs. De jongeren 
die aan een school zijn ingeschreven en verzuimen én de jongeren die de school 
(dreigen te) verlaten zonder startkwalificatie, worden benaderd door RMC 
loopbaanbegeleiders. Om te voorkomen dat schoolverzuim tot schooluitval leidt, is het 
belangrijk dat school, en bij continuering van verzuim de RMC-loopbaanbegeleider, 
snel in gesprek gaat met een jongere die verzuimt. Het aantal verzuimmeldingen 18+ 
bij het RMC voor leerlingen uit de gemeente Veldhoven laat stijging zien van 19 naar 
30 meldingen.

Het aantal Veldhovense voortijdig schoolverlaters is gedaald.
Het ministerie van OCW heeft de vsv-cijfers over schooljaar 2020-2021 openbaar 
gemaakt. De inzet van leerplicht/RMC dragen bij aan het tegengaan van voortijdig 
schoolverlaten. Alle 18+jongeren die uitgeschreven worden zónder startkwalificatie, 
de vsv'ers, ontvangen een uitnodiging voor een gesprek van het RMC. Bij jongeren die 
hierop ingaan, start de begeleiding. Ongeveer de helft van de jongeren reageert niet 
op de uitnodiging. RMC-loopbaanbegeleiders leggen dan huisbezoeken af om te 
achterhalen wat zij doen en hen waar nodig te begeleiden naar onderwijs of werk.

De belangrijkste vsv-cijfers:

vsv cijfers 
voorjaar

Landelijk/ Regio/ Veldhoven/ Landelijk
absoluut

Regio
absoluut

Veldhoven
absoluut

Schooljaar '17
’18

1,890Zo 1,92/ 2,13/ 25.574 1.105 73

Schooljaar '18
'19

2,010Zo 1,75/ 1,71/ 26.894 997 58

Schooljaar '19
'20

1,720Zo 1,66/ 1,92/ 22.785 944 64

Schooljaar '20
'21

1,870/0 1,83/ 1,47/ 24.385 1026 48

Vervolg

Het regionaal jaarverslag wordt jaarlijks aangeboden.

Communicatie en samenspraak

Er vindt geen verdere externe communicatie plaats over het regionaal jaarverslag.

Bijlagen

- Cijferbijlage voor gemeente Veldhoven.

De interactieve versie van dit regionaal jaarverslag is te bereiken via 
https:ZZinfogram.comZ1pyxpq151dikeea3wq5m6i3rw1sy7mwyqqp?live
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Bijlage Raadsinformatiebrief Jaarverslag 
leerplicht/RMC, gemeente

Schooljaar 2020-2021

Inleiding
Het uitvoeren van de leerplichtwet en de regionale meld- en 
coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC) betreft 
wettelijke taken die we regionaal op uniforme wijze uitvoeren.
Centraal staat het uitgangspunt: één school, éen leerplichtambtenaar of 
loopbaanbegeleider. In het Regionaal jaarverslag 2020-2021 zijn de taken nader toegelicht.
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De bestuurscommissie bestrijding schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten van de GGD 
Brabant-Zuidoost, bestaande uit alle wethouders onderwijs van de 21 gemeenten in de regio 
Zuidoost Brabant, heeft op 28 april 2022 het jaarverslag 2020-2021 vastgesteld. In deze bijlage 
bij de raadsinformatiebrief vindt u de meest relevante cijfers voor de gemeente

Randvoorwaarde voor de wettelijke taken is een sluitende registratie voor alle jeugdigen van 5 tot 23 
jaar zolang zij nog geen startkwalificatie (minimaal een diploma havo, vwo of mbo niveau 2) hebben.

Kengetallen

6269
Leer- en kwalificatieplichtige 
jongeren - leeftijd 5 tot 18 jaar.

810/0
22-jarigen 
met een start
kwalificatie

Aantal absoluut verzuim

^ 12 meer 
dan in 2019-2020

Absoluut verzuim: als een leerplichtige/ 
kwalificatieplichtige jongere niet staat 
ingeschreven bij een school en hiervoor 
geen vrijstelling heeft.

Aantal meldingen wettelijk 
verzuim

Aantal voortijdig school
verlaters (vsv)1

^ 0 meer 
dan in 2019-2020

Ý6 minder 
dan in 2019-2020

Wettelijk verzuim: 16 uur ongeoorloofd 
verzuim in 4 weken. Scholen zijn wettelijk 
verplicht te melden bij leerplicht. De aanpak 
van verzuim is een wettelijke taak van 
leerplicht.

Vsv'er: jongere tot 23 jaar die in schooljaar 
2020-2021 is uitgeschreven van school, 
nog geen startkwalificatie heeft en op 
1 oktober 2021 niet staat ingeschreven 
op een opleiding.

1 Dit staat niet in het jaarverslag. De cijfers komen namelijk niet uit het regionale systeem voor Centrale LeerlingRegistratie 
maar komen uit factsheets die het ministerie van OCW in het voorjaar vrijgeeft.
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