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Voorwoord
De aanpak van spijbelgedrag van jongeren leidt soms tot opmerkelijke krantenberichten:
‘Brave leerling krijgt bonus van 300 piek’
“De leerlingen van een middelbare school in Newcastle krijgen betaald voor het volgen van
onderwijs. Zij krijgen 80 pond sterling (bijna driehonderd gulden) per trimester als ze geen
schooldagen missen en zich goed gedragen. Op de Firfield Community School in Newcastle
zitten ongeveer 440 leerlingen. Tot nu toe lopen 45 leerlingen mee in dit project. De school
bevindt zich in een van de achterstandswijken van de Noord-Engelse stad.
Leerlingen van de Charles Dickens Junior school in Portsmouth kunnen gratis toegangsbewijzen voor een pretpark verdienen indien zij in een trimester alle lessen bijwonen” (Bron: Volkskrant, 15 maart 2000)
‘Celstraf voor spijbelaars’
“Spijbelende scholieren in Twente lopen vanaf januari het risico dat zij worden veroordeeld tot
enkele weken celstraf in een jeugdinrichting. Het gaat hier om een proefproject van het Openbaar Ministerie (OM) in Almelo. Het OM richt zich op jongeren van twaalf tot zestien jaar die
regelmatig van school verzuimen en veel overlast veroorzaken. In overleg met jeugdhulpverlening en reclassering moet het OM bekijken welke straf de spijbelaars opgelegd moeten krijgen.
Jeugddetentie is daarin de laatste schakel” (Bron: ANP, 10 december 2003)
Uit de berichtgeving in de media kan men afleiden dat schoolverzuim niet alleen voor scholen in
het voortgezet onderwijs, maar ook voor wetshandhavers bij Justitie een punt van aandacht is
geworden en tot redelijk onorthodoxe voorstellen voor de inzet van andere instrumenten kan
leiden. Over de wijze waarop schoolverzuim het best kan worden voorkomen en bestreden (in de
aangehaalde krantenberichten door een extra beloning van gewenst gedrag of door bestraffing van
óngewenst gedrag) zijn de opvattingen echter nogal uiteenlopend.
De justitiële benadering van schoolverzuimbestrijding is de laatste jaren meer op de voorgrond
gekomen vanwege de zorg die op velerlei plaatsen geuit wordt over de relatie tussen schoolverzuim en de (mogelijke) ontwikkeling van delinquent gedrag bij jeugdigen. De inzet van justitiële
instrumenten bij ongewenst schoolgedrag past bovendien in de landelijke ontwikkeling van een
handhavingsbeleid waarbij ook de regels van de Leerplichtwet meer aandacht krijgen. Bij deze
ontwikkeling is het wenselijk een afgewogen scala aan interventie-instrumenten in te zetten die
blijk geven van een nieuwe balans tussen ‘zorg’ en ‘handhaving’.
Op verzoek van het WODC van het ministerie van Justitie is door BBSO een overzichtsstudie
uitgevoerd inzake de justitiële interventies bij schoolverzuim.
Het onderzoek betreft een inventarisatie van de bestaande justitiële interventies bij schoolverzuim,
het vaststellen van mogelijke ‘witte vlekken’ in dit pakket aan maatregelen en een beoordeling van
de effectiviteit van de interventieprogramma’s op basis van beschikbaar wetenschappelijk onderzoek. De inventarisatie is uitgevoerd op aanvraag van het Directoraat Generaal Preventie, Jeugd
en Sancties van het ministerie van Justitie.
Het veldwerk voor het onderzoek kende een korte doorlooptijd en is uitgevoerd in de periode
september 2003-januari 2004. Het rapport is opgesteld door Paul Boekhoorn en Trees Speller.
BBSO
Nijmegen, april 2004
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Samenvatting
Schoolverzuim als toenemend probleem
Ongeoorloofd schoolverzuim onder leerplichtige jongeren op scholen voor het primair- en voortgezet
onderwijs komt de laatste jaren steeds vaker voor. Dit verzuim kan voornamelijk worden gekenschetst als signaalverzuim waarbij het niet naar school gaan van de jongere voortvloeit uit psychosociale problemen bij de jongere en/of uit problemen die zich in een gezinssituatie voordoen. Dit
verzuim onderscheidt zich van het luxeverzuim vanwege een langere vacantie dan met de school is
afgesproken en van het absoluut verzuim waarbij een leerplichtige jongere in het geheel niet bij een
school is ingeschreven. De landelijke cijfers over het geregistreerde schoolverzuim geven aan dat
jaarlijks circa 40.000 jongeren verzuimen en dat circa driekwart van deze jongeren als ‘signaalverzuimers’ zijn gemeld. Dit signaalverzuim is in vijf jaar tijd met ruim 50% toegenomen.
Justitiële aanpak van schoolverzuim
Het voorkomen en bestrijden van schoolverzuim onder leerplichtige jongeren kan vanuit verschillende invalshoeken en organisaties plaatsvinden. In de praktijk dient gestreefd te worden naar een goede
afstemming en samenwerking tussen organisaties die preventieve, curatieve en repressieve componenten in de leerplichthandhaving kunnen inbrengen.
De justitiële benadering in de bestrijding van schoolverzuim is de laatste jaren meer op de voorgrond
gekomen vanwege de zorg die op velerlei plaatsen geuit wordt over de relatie tussen schoolverzuim
en de mogelijke ontwikkeling van delinquent gedrag bij jeugdigen.
De inzet van justitiële instrumenten bij ongeoorloofd schoolverzuim past bovendien in de intensivering van een handhavingsbeleid waarbij ook de regels van de Leerplichtwet expliciet aandacht krijgen. Bij deze ontwikkeling is het raadzaam een afgewogen scala aan interventie-instrumenten in te
zetten die blijk geven van een nieuwe balans tussen ‘zorg’ en ‘handhaving’.
Vanuit deze achtergrond zijn door het ministerie van Justitie in de afgelopen jaren aanvullende maatregelen ingevoerd en verscheidene justitiële interventieprogramma's ontwikkeld. Een deel van deze
justitiële interventies is met ondersteuning van het ministerie van Justitie en het Openbaar Ministerie
landelijk aangeboden en geïmplementeerd, andere programma’s en interventies, waaronder de Haltafdoening voor schoolverzuim, zijn op initiatief van verschillende instanties in ‘het veld’ zelf ontwikkeld en georganiseerd.
BBSO heeft in opdracht van het ministerie van Justitie in de periode september 2003-januari 2004
een inventarisatie verricht dat tot doel heeft een overzichtelijk beeld te geven van de verschillende
varianten in deze justitiële maatregelen, van de resultaten van de gehanteerde interventies en inzicht
te geven in de mogelijke ‘witte vlekken’ in het aanbod aan justitiële interventies bij schoolverzuim.
Justitiële interventieprogramma’s bij schoolverzuim
Ofschoon bij het sanctioneren van leerplichtovertredingen nog vaak geldboetes worden opgelegd,
neemt het aandeel van door de Officier van Justitie of kantonrechter opgelegde taakstraffen voor
schoolverzuim de laatste jaren toe. De taakstraffen geven daarbij de mogelijkheid jongeren van 12
jaar en ouder (én ouders) binnen een ‘justitieel-pedagogisch’ kader te motiveren. Het belang van
een geldboete als justitiële maatregel neemt daarentegen af aangezien deze sanctie bij jongeren en
bij signaalverzuim niet als een pedagogisch effectief instrument wordt beoordeeld.

i

Om schoolverzuim te bestrijden bestaat het huidige formele scala aan justitiële interventieprogramma’s met name uit:
- de leerstraf Roos voor matige schoolverzuimers;
- de leerstraf Basta voor hardnekkige schoolverzuimers;
- de leerstraf Ouders: Present voor ouders van hardnekkig verzuimende jongeren.
Bovendien worden door Officieren van Justitie in arrondissementen in wisselende en in beperkte
mate (veelal lichtere) straffen opgelegd die onder andere voortvloeien uit het schoolverzuim van een
jongere. In dergelijke gevallen krijgt de jongere een waarschuwing in een ‘onderhoud ten parkette’ of
wordt een ‘spijbelmodule’ of sociale vaardigheidstraining opgelegd.
Een afdoeningsmodaliteit die de laatste jaren ook wordt toegepast bij verzuim door jongeren is de
verwijzing naar Halt voor de uitvoering van een leer- of werkstraf. Schoolverzuim valt echter niet
onder de reikwijdte van het Besluit Aanwijzing Haltfeiten en het is in dit kader de vraag of een Haltafdoening voor schoolverzuim, gezien het bestaande pakket aan justitiële interventies, als een aanvullend instrument dient te worden opgenomen.
Inhoud van de interventies
Halt-schoolverzuim
De Halt-afdoening bij spijbelen houdt in dat matige schoolverzuimers van 12-17 jaar, na een verwijzing door de leerplichtambtenaar, enkele uren of dagdelen werkzaamheden verrichten en/of een
leeropdracht uitvoeren. Deze straf kan voor maximaal 20 uur worden opgelegd. De Officier van
Justitie en de ouders dienen in te stemmen met de Halt-afdoening bij de jongere. Als de Haltprocedure naar wens verloopt, is de zaak daarmee afgedaan en blijft een aantekening in de justitiële
documentatie voor de jongere achterwege.
De omvang van de straf via Halt is gerelateerd aan de omvang van het (matige) verzuim (en veelal
aan de leeftijd van de jongere), bijvoorbeeld 2 uur leer- of werkstraf per dagdeel verzuim. Indien een
jongere 10 dagdelen op school heeft verzuimd is de strafmaat voor Halt derhalve 20 uur straf.
Roos
De taakstraf Roos staat voor een justitiële ‘Reactie Op Ongeoorloofd Schoolverzuim’. De leerstraf
omvat een training voor jongeren van 12-17 jaar die regelmatig op school spijbelen en die vanwege
dit verzuimgedrag van een Officier van Justitie een taakstraf opgelegd hebben gekregen. De taakstraf
wordt ingezet voor de doelgroep van jongeren die volgens de opzet van de taakstraf ‘matig’ schoolverzuimen. De straf wordt opgelegd via het officiersmodel waarbij naast de leerstraf tevens een
Maatregel Hulp en Steun (MHS) met begeleiding van de jeugdreclassering wordt toegepast.
De leerstraf Roos kan variëren naar gelang het verzuim en de achtergrondproblematiek van de jongere tussen 15 uur (korte spijbelmodule), 25 uur (modulair) en 40 uur (2 weken training). In een enkel
geval wordt Roos ook voor 40 uur uitgevoerd zonder toepassing van de MHS.
Basta
Basta is bedoeld voor jongeren van 12-17 jaar die zich hardnekkig schuldig maken aan signaalverzuim en waartegen de leerplichtambtenaar een proces verbaal heeft opgemaakt. Basta wordt, op basis
van een uitspraak van de kantonrechter, als een pedagogisch instrument gehanteerd met een justitiële
‘stok achter de deur’.
De taakstraf Basta omvat 60 uur en wordt in de vorm van een dagprogramma tijdens een periode van
drie weken volbracht. Vervolgens kan de jongere deelnemen aan een vrijwillig vervolgtraject van
maximaal 10 weken dat aansluit op de taakstraf.
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Ouders: Present
De cursus Ouders: Present is gericht op ouders van leerplichtige leerlingen in het voortgezet onderwijs die hardnekkig spijbelen. De aanpak richt zich op ouders die vanwege opvoedingsonmacht de
situatie inzake het signaalverzuim op zijn beloop laten en tevens niet ingaan op het aanbod vanuit de
school, leerplichtzaken en/of hulpverleningsorganisatie om de ontstane problemen aan te pakken.
Deelname van ouders aan de cursus is het vervolg op een justitieel traject: de cursus wordt, nadat de
ouders een proces verbaal hebben gekregen voor het schoolverzuim van hun kind, door de kantonrechter aan de ouders opgelegd. Het volgen van de cursus geldt als alternatief voor een geldboete.
De cursus omvat acht modules waarin ouders onder andere informatie wordt aangereikt over het
belang van de leerplichtwet, over effectief communiceren met het kind en over ontwikkelingspsychologische aspecten van pubers. De meeste modulen worden in groepsverband georganiseerd.
De acht bijeenkomsten beslaan in totaal maximaal 20 uur.
Justitiële interventies als instrumentarium voor schoolverzuimbestrijding
Voor de beantwoording van de vraag naar de dekkingsgraad van het huidige scala aan justitiële
interventies bij schoolverzuim, is op basis van interviews en schriftelijke dataverzameling een analyse
uitgevoerd van onder andere de volgende aspecten:
- de mate waarin op de intensiteit en aard van het verzuim wordt ingegaan;
- de deelname aan en het resultaat van de beschikbare interventies;
- de al dan niet bereikte doelgroepen gezien aard en omvang van de verzuimproblematiek;
- de geografische spreiding van de interventies.
Interventies naar intensiteit en aard van het verzuim
De bestaande justitiële interventie-programma’s spelen voor een deel in op de intensiteit van de
verzuimproblematiek onder jongeren indien het onderscheid in licht, matig en hardnekkig verzuim in
beschouwing wordt genomen. De leerstraffen Roos en Basta richten hun aandacht op de jongeren die
matig of veelvuldig verzuimen, terwijl de aanpak van licht tot matig verzuim onderbelicht blijft. Met
de Halt-afdoening voor schoolverzuim speelt men hier redelijk veelvuldig op in, maar deze afdoening
wordt formeel niet als Halt-waardig beschouwd.
Interventies naar deelname en resultaat
Het bereik van de beschikbare justitiële interventies bij schoolverzuim is globaal beschouwd niet
groot vanwege het lage percentage verzuimmeldingen dat tot een proces verbaal leidt. In de praktijk
blijkt dat zeven procent van de verzuimers wordt geverbaliseerd hetgeen uiteindelijk tot een relatief
kleine doelgroep van jongeren en ouders leidt die een geldboete of leerstraf krijgen. Een belangrijke
voorwaarde om de invloed van justitiële interventies te vergroten en de potentiële doelgroep te bereiken is derhalve gelegen in het stimuleren van leerplichthandhaving.
Bij een beoordeling van de deelname aan de programma’s blijkt dat aan de leerstraf Roos over een
periode van drie jaar circa 200 jongeren hebben deelgenomen; aan Basta nemen gemiddeld per jaar
circa 125 jongeren deel. Bij de (pre)justitiële aanpak van Halt hebben in 2003 circa 450 licht tot
matige verzuimers een leer- of werkstraf gekregen.
Uit de verzuimgegevens en het aantal processen verbaal tegen jongeren vanwege schoolverzuim
blijkt dat de beschikbare opnamecapaciteit van de justitiële programma’s vooral in Amsterdam,
Rotterdam en Den Haag ontoereikend is. Zo hebben de Basta-programma’s in Den Haag en Rotterdam een wachtlijst van twee à drie maanden waardoor uitbreiding van plaatsen wenselijk is om het
bereik onder de doelgroep te vergroten.
Het bereik van Ouders: Present als justitieel interventieprogramma is tot nu toe beperkt gebleven tot
twee projecten waaraan circa 60 ouders hebben deelgenomen. In Amsterdam wordt een vervolg aan
deze aanpak gegeven waarbij ook de reclassering wordt betrokken.
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De uitval bij de interventie-programma’s is wisselend: het slagingspercentage bij Basta ligt voor de
taakstrafperiode op circa 85%, bij Ouders: Present heeft circa 95% van de deelnemers de cursus
afgerond. De uitval bij de leerstraf Roos is hoger en ligt op circa 35%. Het slagingspercentage van
Basta is (iets) lager dan het landelijk gemiddelde van de taakstraffen (86%); Roos kent relatief meer
mislukte taakstraffen. De landelijke gegevens over de uitval bij de Halt-afdoening voor schoolverzuim wijzen op een gemiddelde uitval van 12%, maar deze uitval kan binnen arrondissementen
redelijk sterk fluctueren. Het slagingspercentage geeft overigens alleen aan dat de jongere of ouder de
leerstraf volgens afspraken heeft afgerond en is geen indicator van de effectiviteit van de taakstraf op
het verzuim.
De beoordeling van de effecten van de justitiële interventieprogramma’s op het schoolverzuim van de
jongere is noodgedwongen beperkt gebleven onder andere vanwege het geringe aantal wetenschappelijke onderzoeken op dit terrein. Een belangrijke aanvullende beperking hierbij is dat de informatieverzameling en registratie van het verloop van het traject door een jongere die voor schoolverzuim
een taakstraf heeft gekregen in projecten veelal weinig systematisch plaatsvindt. In dit kader ontbreekt vaak ook ‘casemanagement’ waardoor geen centraal zicht is op de resultaten van de aanpak.
Over de effecten van Halt, Basta en Ouders: Present kunnen de volgende globale indicaties worden
aangegeven:
- Halt leidt tot een snellere verzuimmelding door scholen waardoor ook minder ernstige verzuimgevallen ontstaan; ook het aandeel afdoeningen via de kantonrechter neemt af en het aantal Halt-afdoeningen neemt toe; de verzuimaanpak wordt als het ware ‘naar voren geschoven in
een (prejustitieel) voortraject’;
- bij de effecten van Basta op het weer naar schoolgaan blijkt dat een derde tot de helft van de
jongeren weer in het reguliere onderwijs terecht komt; een kwart van de Basta-deelnemers is bij
andere opvangvoorzieningen en specifieke beroepsopleidingen geplaatst, terwijl het programma
(in zijn geheel) bij circa een kwart van de deelnemers geen positieve effecten heeft gehad;
- bij de aanpak van Ouders: Present in twee experimentele projecten bleek, na de OP-cursus, dat
circa tweederde van de jongeren niet meer hardnekkig schoolverzuimde. De effecten van de justitiële aanpak waren bovendien groter nadat zowel de ouder áls de verzuimende jongere een taakstraf had gekregen.
Bereik van de interventies onder (doel)groepen
Bij een combinatie van verscheidene verzuimgegevens kan een ‘verzuimrisicoprofiel’ worden gedestilleerd van enkele categorieën die bij het verzuim vaker in beeld komen maar die in het huidige scala
aan beschikbare justitiële interventieprogramma’s geen specifieke aandacht krijgen. Het gaat hierbij
om:
- jongeren die licht tot matig schoolverzuimen voor wie een reprimande te licht en een formele
justitiële interventie te zwaar is;
- allochtone jongeren die vooral in de vier grote steden een relatief groot aandeel hebben in het
verzuim in het voortgezet onderwijs;
- ouders van verzuimende basisschoolkinderen in de hoogste groepen; het aantal meldingen van
signaalverzuim in het basisonderwijs is landelijk beschouwd substantieel en groeiende;
- allochtone ouders van verzuimende jongeren; het aandeel allochtone ouders als verdachten in
leerplichtzaken bij het OM en de kantonrechter is onevenredig hoog en zorgwekkend. In Rotterdam en Amsterdam zijn bijvoorbeeld acht op de tien ouders met een leerplichtzaak allochtoon.
Geografisch bereik
Uit de geografische spreiding komt naar voren dat de dekkingsgraad van de justitiële interventies
voor matige en hardnekkige verzuimers beperkt is. Zo wordt Roos in vijf arrondissementen en Basta
in vier arrondissementen toegepast. Indien we de Halt-afdoening voor schoolverzuim, als niet-Haltwaardig feit, buiten beschouwing houden is er in tien arrondissementen geen specifiek aanbod voor
matige en hardnekkige schoolverzuimers. Dit betekent dat in meer dan de helft van de arrondisse-
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menten geen mogelijkheden zijn om bij veelvuldig schoolverzuim een justitieel interventieprogramma (als Roos of Basta) op te leggen.
Opmerkelijk is dat in verscheidene (middel)grote gemeenten waar het schoolverzuim van jongeren
substantieel is men geen mogelijkheden heeft om een interventieprogramma aan te bieden. Ook speelt
het fenomeen dat binnen één arrondissement sommige gemeenten een interventie kunnen opleggen
en andere gemeenten niet over deze mogelijkheid beschikken.
Aanbevelingen
Het onderzoek naar het huidige pakket aan justitiële interventieprogramma’s in relatie tot de ontwikkelingen in de verzuimproblematiek leidt tot een aantal aanbevelingen. Bij een keuze voor een beleidsmatige inspanning om schoolverzuim vaker via justitiële interventies te bestrijden, gelden de
volgende aanbevelingen:
- om de waarde van justitiële interventies te vergroten en potentiële doelgroepen te bereiken wordt
aanbevolen meer stimulansen aan leerplichthandhaving te geven;
- gezien de signaalfunctie van het overgrote deel van schoolverzuim is het doelmatiger de aandacht
vooral op pedagogisch-motiverende leerstraffen dan op financiële sancties te richten;
- het scala aan huidige justitiële interventies kent ‘witte vlekken’ ten aanzien van enkele specifieke
categorieën: ouders van verzuimende basisschoolkinderen in de hoogste groepen, allochtone ouders van verzuimende jongeren (met name in de vier grote steden), allochtone jongeren en jongeren die licht tot matig verzuimen. Vooral voor allochtone ouders dient beoordeeld te worden welke aanvullende interventieprogramma’s mogelijk zijn;
- het wordt aanbevolen de geografische spreiding en dekkingsgraad van de justitiële interventies
voor matige en hardnekkige verzuimers zodanig te verbreden dat ook regio’s met een verzuimproblematiek tevens van de interventieprogramma’s gebruik kunnen maken. Hierdoor wordt mede voorkomen dat men bij schoolverzuimbestrijding naar weinig geschikte middelen grijpt, zoals
geldboete of uiteindelijk (jeugd)detentie. Mede in het kader van de rechtsgelijkheid dient het
aanbod te worden gestroomlijnd;
- om het scala aan interventies inhoudelijk te verbreden wordt aanbevolen de Halt-afdoening voor
schoolverzuim als formeel interventie-instrument op te nemen. De Halt-afdoening kan een adequate aanvullende interventie zijn bij het bestrijden van schoolverzuim. Voordat een (formele)
toepassing van deze Halt-afdoening kan plaatsvinden zullen echter nog verscheidene organisatorische en inhoudelijke elementen moeten worden gespecificeerd;
- aanbevolen wordt meer aandacht te besteden aan een inhoudelijke toetsing van de programmering van de interventies wat betreft het voorkomen van uitval tijdens de trajecten en verbetering
van de plaatsing bij de afronding van de leerstraffen;
- de effectiviteit van deze interventies dient meer voorop te staan; het wordt aanbevolen meer
onderzoek te laten plaatsvinden naar de effectiviteit van de interventies bij schoolverzuim om
de omvang en de slaag- en faalfactoren van de al dan niet toegevoegde waarde van de afdoeningen objectief te kunnen vaststellen.
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Summary
Truancy: a growing problem
Truancy has become increasingly common among Dutch primary and secondary school pupils in
recent years. In most cases it can be seen as a cry for attention – in other words, failure to attend
school is due to pupils’ psychosocial and/or family-related problems. Nationwide statistics on
registered cases of truancy indicate that some 40,000 pupils a year are involved. This type of truancy associated with psychosocial and/or family problems has increased by over 50% in five years.
Judicial approach
The last few years have seen an increasingly judicial approach to the problem, owing to concerns
about the link between truancy and possible juvenile delinquency. Moreover, this approach is in
keeping with the Government’s more stringent enforcement policy, which explicitly extends to the
provisions of the Compulsory Education Act. In this connection the Ministry of Justice has developed a number of judicial schemes which have been examined in closer detail by the research
institute BBSO.
Judicial schemes to tackle truancy
Although breaches of the Compulsory Education Act are still often punished by fines, community
sentences have in recent years become an increasingly common way of dealing with truancy. The
idea is to create a ‘judicial-educational’ setting that gives pupils aged 12 and older (as well as
parents) an incentive to better their ways. At present the main schemes are ‘Roos’ (for frequent
truants), ‘Basta’ (for persistent truants) and ‘Ouders: Present’ (for parents of persistent truants).
There are also lighter penalties for truancy, such as training in social skills. Another approach that
has been tried in the past few years is referral to a community service centre for young offenders
(the ‘Halt’ scheme) to receive training or carry out community service.1
What the various schemes involve
Under the Halt scheme, occasional to frequent truants are first referred to a school attendance
officer and are then required to spend several hours or periods of the day carrying out community
service or receiving training, up to a maximum of 20 hours. The local prosecutor and the parents
must agree to the procedure. If it is successful, the case is closed and the pupil is not registered as
an offender.
The Roos scheme involves training for pupils who play truant frequently and are the subject of a
training order imposed by a local prosecutor. Such orders, which are for a maximum of 40 hours,
are imposed on pupils defined as ‘frequent’ truants. The scheme also includes counselling by a
youth probation officer.
The Basta scheme is intended for persistent truants who have been the subject of an official report
by the school attendance officer. The community sentence, which is imposed by a magistrate and is
for a maximum of 60 hours, is in the form of a daytime programme and must be completed within
three weeks. Immediately afterwards the pupil can take part in a voluntary follow-up scheme
lasting up to ten weeks.

1

‘Roos’ is an acronym of the Dutch words for ‘Response to truancy’, ‘Basta’ comes from the Italian for ‘That’s
enough!’, ‘Ouders: Present’ means ‘Parents: present!’ and ‘Halt’ is a pun on ‘Halt!’ and the Dutch words for ‘The
alternative’.
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The Ouders: Present scheme is a course for parents of secondary school pupils who are persistent
truants. It is aimed at parents who are unable to exercise parental authority, ignore their children’s
truancy and fail to respond to overtures by the school or by school attendance officers and/or
efforts by the social services to tackle the resulting problems. The 20-hour course, which is imposed on the parents by a magistrate, is an alternative to a fine. Most of the course modules are
given in groups.
Effectiveness of the various schemes
The purpose of this study was to map the various judicial schemes aimed at reducing truancy and to
identify programmatic and geographical areas lacking truancy programmes. The various schemes
were assessed in this study with a view to determining how effective they were in tackling truancy.
The following aspects were among those assessed in the study:
•
•
•
•

frequency and nature of the truancy
attendance and results
range of people the current schemes fail to reach
geographical coverage

Frequency and nature of the truancy
The existing schemes take some account of the frequency of the truancy in that they distinguish
between occasional, frequent and persistent truancy. The ‘Roos’ and ‘Basta’ schemes focus on
frequent and persistent truants, but there is insufficient emphasis on occasional to frequent truancy.
The ‘Halt’ scheme takes fairly substantial account of this category, even though truancy is not
specifically mentioned in the Community Service for Young Offenders (Designation of Offences)
Decree.
Attendance and results
Overall, the range of the existing schemes is small, since relatively few notified truancy cases – in
practice just seven per cent – lead to an official report. This means that only a relatively small
group of pupils and parents are actually fined or are the subject of a training order. The impact and
potential range of the schemes will therefore depend, among other things, on more stringent enforcement of the Compulsory Education Act.
An inventory of the impact of the judicial schemes on truancy reveals the relative lack of research
in this area. Another major snag is the lack of systematic data gathering and progress reporting in
many cases. The frequent lack of case management also means that there is no overall picture of
what the various schemes have achieved. However, the following general statements can be made
about the impact of the ‘Halt’, ‘Basta’ and ‘Ouders: Present’ schemes:
•
•
•

The ‘Halt’ scheme leads to swifter notification of truancy by schools, and thus helps prevent
more serious cases. The problem is tackled before it actually reaches the courts.
Of pupils taking part in the ‘Basta’ scheme, a third to half return to regular education and a
quarter are transferred to other establishments and specific vocational training courses. The
scheme as a whole has no positive impact on about a quarter of those taking part.
After two pilot courses under the ‘Ouders: Present’ scheme, about two thirds of the pupils
involved had ceased to be persistent truants. Moreover, the judicial approach has proved more
effective in cases where both parents and truants receive a community sentence.
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Range of people the current schemes fail to reach
Various truancy data can be combined to build up a ‘truancy risk profile’ for several categories of
people who are frequently involved in truancy cases but are overlooked by the present range of
judicial schemes:
• occasional to frequent truants, for whom a reprimand is too mild and formal prosecution too
harsh a punishment;
• young immigrants, who account for a relatively large proportion of secondary-school truancy,
particularly in the four biggest cities (Amsterdam, Rotterdam, The Hague and Utrecht);
• parents of truants in the upper classes of primary schools (a substantial and increasing amount
of primary-school truancy is reported nationwide);
• immigrant parents of truants (the percentage of immigrant parents prosecuted under the
Compulsory Education Act is disproportionately high and a cause for concern).
Geographical coverage
The geographical coverage of the schemes aimed at frequent and persistent truants turns out to be
limited. The ‘Roos’ scheme is used in five and the ‘Basta’ scheme in four court districts. Disregarding the ‘Halt’ scheme, ten districts have no specific arrangements for frequent or persistent truants.
This means that in more than half of the nineteen districts judicial schemes such as ‘Roos’ or
‘Basta’ cannot be used in cases of repeated truancy. Surprisingly, such schemes are unavailable
even in several cities and towns where truancy is a substantial problem.
Recommendations
The study of the present range of judicial schemes to tackle truancy has led to a number of recommendations which can be summed up as follows:
• To increase the impact and potential range of the schemes, the Compulsory Education Act
should be more stringently enforced.
• Since most truancy is a ‘cry for attention’, the emphasis should be on training orders that offer
educational incentives, rather than financial penalties.
• The present range of judicial schemes overlooks a number of specific categories: parents of
primary-school truants, immigrant parents of truants, immigrant truants and occasional to frequent truants. In particular, the possibility of introducing additional schemes aimed at immigrant parents should be considered.
• The geographical coverage of judicial schemes aimed at frequent and persistent truants should
be increased so that more regions with serious truancy problems can take advantage of the
schemes.
• In order to increase the range of available schemes, the ‘Halt’ scheme should be officially
recognised as a way of tackling truancy. Once certain relevant aspects have been worked out in
more detail, the ‘Halt’ scheme may prove an appropriate additional scheme for dealing with the
problem.
• More should be done to review the content of the schemes so that people do not drop out
before completing the programme and so that those taking part are reassigned more appropriately afterwards.
• There should be more emphasis on the effectiveness of the various schemes, including more
research to assess their scope and their respective benefits and drawbacks.
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1.

Inleiding

1.1

Schoolverzuim als probleem?

Veelvuldig schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten door leerplichtige jongeren worden sinds
enkele jaren steeds meer als maatschappelijk belangrijke vraagstukken beschouwd. De toenemende belangstelling voor dit terrein komt onder andere voort uit de samenhang die vaak gelegd wordt
tussen hardnekkig schoolverzuim en niet norm-conform gedrag van jongeren2.
Veelvuldig schoolverzuim gaat bijvoorbeeld dikwijls vooraf aan schooluitval van de jongere.
Voortijdig schoolverlaten en het ontbreken van een startkwalificatie vergroten vervolgens het
risico dat jongeren de aansluiting met de arbeidsmarkt verliezen en op zoek gaan naar andere, nietlegale methoden van inkomensverwerving.
Hardnekkig schoolverzuim kán in dit opzicht, in combinatie met andere aspecten, een signaal zijn
voor (mogelijk toekomstig) crimineel gedrag van de jongere. Veelvuldig spijbelen is daarmee één
van de te onderscheiden mogelijke risicofactoren in het kind. Daarnaast is een groot aantal andere
risicofactoren aan te geven in het gezin en in de omgeving, zoals werkloosheid in het gezin,
eenouderschap, gebrekkig toezicht en controle, slechte huisvesting, drugs- en alcoholmisbruik,
etcetera. Belangrijk hierbij is de relativering van Junger-Tas: “Geen van deze factoren kan, op zich
zelf, latere negatieve ontwikkelingen voorspellen: alleen als er meerdere factoren gelijktijdig in
het spel zijn is er sprake van een verhoogd risico voor het optreden van ernstige criminaliteit en
problemen met gezondheid en welzijn”3. Een jongere van wie we weten dat hij of zij ‘alleen maar’
incidenteel spijbelt is, met andere woorden, gelukkig niet meteen een potentiële crimineel.
Een deel van de leerplichtige jongeren onttrekt zich aan de regels omtrent het verplichte naar
school gaan en spijbelt wel eens of vaker. Uit gegevens van het ministerie van OCenW komt naar
voren dat het geregistreerde schoolverzuim in de periode 1996-2001 jaarlijks een lichte stijging
vertoonde. Zo zijn in het schooljaar 1996-1997 over bijna 28.000 leerplichtige jongeren verzuimmeldingen gedaan, in het schooljaar 2000-2001 betrof het bijna 32.000 jongeren4.
Uit een recente analyse door BBSO5 blijkt dat het gemelde schoolverzuim in het schooljaar 20012002 relatief sterk is toegenomen. Het gemelde schoolverzuim bedroeg in dat schooljaar in totaal
39.878 leerplichtigen, hetgeen een stijging van 25% inhoudt ten opzichte van het daaraan voorafgaande schooljaar.
Belangrijk daarbij is onderscheid te maken in de verschillende typen schoolverzuim. Het verzuim
waar de justitiële interventies zich, vanuit een pedagogische doelstelling, vooral op richten is het
signaalverzuim van de jongeren. Dit type verzuim omvat driekwart van het totaal aan meldingen
van schoolverzuim.
Ook uit het Nationaal Scholierenonderzoek van het SCP/Nibud blijkt dat steeds meer jongeren in
het voortgezet onderwijs vaker spijbelgedrag vertonen. Bij de vraag aan de jongeren naar het
‘spijbelen in de afgelopen maand’ stelde in 1996 83% van de jongeren níet te hebben gespijbeld,
in 2001 zegt 72% niet te hebben gespijbeld.

2

Zie onder meer: Junger-Tas, J., Diploma's en goed gedrag. Preventie van antisociaal gedrag in het onderwijs, 2002;
Kruissink, M. en A. Essers, Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit: periode 1980-1999, WODC, 2001.
3
Zie Junger-Tas, J., Jeugd en Gezin II, Naar een effectief preventiebeleid, juni 1997, p.19.
4
Bron: Landelijke schoolverzuimgegevens van ministerie van OCenW/Cfi; Gemeentelijk toezicht op de leerplicht.
5
Boekhoorn, P. en T.Speller, Ouders: Present!, volume doelgroep; resultaten van een quick scan, BBSO, Nijmegen,
oktober 2003.
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Ook de intensiteit van het verzuim bij een groep spijbelaars neemt volgens deze ‘self report’
studies toe: in 1996 stelde 1% van de scholieren in het voortgezet onderwijs ‘in de afgelopen
maand’ 10 of meer keer te hebben gespijbeld, in 2001 geldt dit voor 7% van de scholieren6.
Als we deze jongeren mogen geloven, zou dit met andere woorden betekenen dat globaal geschat
circa 70.000 jongeren in het voortgezet onderwijs minimaal 10 keer per maand spijbelen.
Uit tellingen van het NIPO naar de omvang van het schoolverzuim blijkt dat het landelijk gemiddelde ongeoorloofde schoolverzuim in het voortgezet onderwijs 2,85% bedraagt. Dit is het gemiddelde percentage leerlingen dat zonder geldige reden afwezig was. In aantallen betreft het circa
27.500 leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar. Daarnaast zijn er leerlingen die bijvoorbeeld wegens ziekte of een andere geldige reden niet op school waren. Bij elkaar geteld, zat
gemiddeld 7,9% van de leerlingen die aanwezig zouden moeten zijn, niet in de klas7 (in aantallen:
ruim 75.000 jongeren).

1.2

Doel en aanpak van het onderzoek

Doel van het onderzoek
Het toepassen van het leerplichtinstrument is een van de middelen om regelmatig schoolbezoek
van jongeren te stimuleren. Een consequente handhaving van de leerplicht is daarbij nodig en in
dat kader hebben de ministeries van Justitie en OCenW steun gekregen van de landelijke stuurgroep ‘Handhaven op Niveau’ (HON). De inzet van de betreffende ministeries en van de stuurgroep HON heeft geleid tot het opzetten van verscheidene pilotprojecten op leerplichtterrein8.
Om het schoolverzuim en de schooluitval van risicojongeren te verminderen en de preventie van
jeugdcriminaliteit te versterken zijn door het ministerie van Justitie in de afgelopen jaren ook
aanvullende maatregelen ingevoerd en verscheidene justitiële interventieprogramma's ontwikkeld.
Een deel van deze justitiële interventies is met ondersteuning van het departement en het Openbaar Ministerie landelijk aangeboden en geïmplementeerd, andere programma’s en interventies
zijn op initiatief van verschillende instanties in ‘het veld’ zelf ontwikkeld en georganiseerd.
Een afdoeningsmodaliteit die de laatste jaren ook wordt toegepast bij verzuim door jongeren is de
verwijzing naar Halt voor de uitvoering van een leer- of werkstraf. Schoolverzuim valt echter niet
onder de reikwijdte van het Besluit Aanwijzing Haltfeiten en het is in dit kader de vraag of een
Halt-afdoening voor schoolverzuim, gezien het bestaande pakket aan (justitiële) interventies, als
een aanvullend instrument dient te worden opgenomen.
De geschetste ontwikkeling in de uitvoering van de justitiële interventies leidt tot een diffuus
beeld over de aard, omvang en effectiviteit van de maatregelen gericht op bestrijding van
schoolverzuim. Het is, met andere woorden, onduidelijk geworden wanneer, met welke motivatie, voor welke doelgroep, met welk resultaat de maatregelen worden ingezet en door wie deze
maatregelen worden bekostigd.
Vanuit deze context is door BBSO nader onderzoek gedaan naar de stand van zaken ten aanzien
van de justitiële interventies op het terrein van schoolverzuim.

6

Sociaal en Cultureel Planbureau, Rapportage Jeugd 2002, Den Haag, februari 2003.
NIPO, Schoolverzuim in het voortgezet onderwijs, 2002.
8
Zie onder meer: Boekhoorn, P., W.Waelen en T.Speller, Handhaving Leerplichtwet, HON-pilotproject Breda,
evaluatierapport, BBSO, Nijmegen, februari 2003. Na het project in Breda zijn handhavingspilots gestart in de
gemeenten Rotterdam, Tilburg, Zwolle en in de regio Gooi- en Vechtstreek.
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In het onderzoek staat de beantwoording van de volgende hoofdvragen centraal:
wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot justitiële interventies van verschillende
instanties op het gebied van schoolverzuim; voor welke doelgroepen worden maatregelen
ingezet, bij welke soorten verzuim en welke typen interventies worden toegepast;
welke interventie is geschikt en aantoonbaar effectief gebleken bij welke groep spijbelaars;
dient schoolverzuim te worden opgenomen als een Halt-waardig feit?
De hoofdvragen voor de inventarisatie zijn nader gespecificeerd in de volgende deelvragen:
- welke justitiële sancties of maatregelen worden in Nederland toegepast in het kader van de
bestrijding van schoolverzuim; welke organisaties zijn hierbij betrokken;
- wordt bij deze maatregelen en interventies onderscheid gemaakt in doelgroepen spijbelaars;
op grond van welke kenmerken worden doelgroepen gedefinieerd en onderscheiden (naar
leeftijd, typen verzuim of verzuimpatronen, omvang en intensiteit van verzuimgedrag, e.a.);
- welke doelgroepen worden bij welke interventies benaderd en welke doelgroepen worden
bereikt;
- worden criteria gehanteerd om te bepalen welke groep welke interventie krijgt opgelegd; zo
ja, welke criteria worden geformuleerd en toegepast;
- wat is de feitelijke omvang van deelname aan interventieprogramma’s en -trajecten, wat zijn
de kenmerken van de deelnemers, in hoeverre is sprake van afronding van het traject, in hoeverre is sprake van (tussentijdse) uitval, wat zijn de redenen voor uitval;
- door welke organisaties en functionarissen worden de interventies opgelegd en uitgevoerd;
welke samenwerkingsvormen zijn hierin te herkennen;
- door welke instantie(s) worden de interventies bekostigd; wie draagt zorg voor de financiering
in de experimentele én in de post-experimentele periode;
- in hoeverre kunnen de bestaande interventies als inhoudelijk complementair worden beschouwd; in hoeverre is er sprake van overlap en bij welke interventies is dit het geval;
- welke bijdrage hebben de Halt-verwijzingen en afdoeningen in dit kader als interventie bij
schoolverzuim;
- in hoeverre is er sprake van ‘witte vlekken’ in de interventies; zijn er (doel)groepen die niet
bereikt worden, zijn er ontbrekende interventies inhoudelijk beschouwd, zijn er bepaalde
omissies in de bestaande interventies;
- zijn de ‘witte vlekken’ door middel van het bestaande pakket aan interventies op te vullen of
dienen nieuwe maatregelen te worden ontwikkeld?
De aandachtspunten ten aanzien van de effecten van de interventieprogramma’s leiden tot de
volgende deelvragen:
- welke effecten hebben de interventies op schoolverzuim, uitgesplitst naar type interventies; in
hoeverre gaan de uitgestroomde deelnemers aan justitiële trajecten weer naar de (reguliere)
school; in hoeverre volgen ze andere (deeltijd of niet-schoolse) trajecten; in hoeverre zijn de
jongeren nog ‘in beeld’;
- zijn er verschillen in effecten te herkennen tussen de typen interventies wat betreft de doelgroep, de snelheid waarmee het verzuim verdwijnt, de mate waarin jongeren weer terug naar
school gaan of andere trajecten gaan volgen;
- wat zijn de sterke en zwakke aspecten c.q. onderdelen van de specifieke interventievormen in
relatie tot het verminderen van schoolverzuim;
- in hoeverre hebben de onderscheiden interventies naast bestrijding schoolverzuim ook andere
doelen, zoals een verbetering van (sociale) gedrag en omstandigheden (bijvoorbeeld verbetering in gezinsproblematiek, psycho-sociale problematiek en/of crimineel gedrag);
- in hoeverre zijn daarbij beoogde en niet-beoogde effecten van de onderscheiden interventies
te herkennen in het sociale gedrag en omstandigheden;
- op welke veronderstellingen, mechanismen of theorieën berusten het ontwerp en succes van
de interventies?
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Aanpak en accenten in het onderzoek
De inventarisatie is zodanig opgezet en uitgevoerd dat een landelijk dekkend beeld is verkregen
van bestaande justitiële interventies bij schoolverzuim. Het ‘veld’ wordt daarmee in zijn totaliteit
overzien en daardoor kunnen ook betrouwbare en valide uitspraken worden gedaan over mogelijke ‘witte vlekken’ in het aanbod.
Tijdens de inventarisatie zijn de verkregen (project)gegevens op basis van enkele relevante kenmerken geanalyseerd en gerubriceerd waardoor een overzichtelijk beeld ontstaat van:
- de bestaande justitiële interventies, uitgesplitst naar arrondissementen en regio’s
- de methodes in de interventies; onder andere naar zwaarte van de straf, duur en theoretische
onderbouwing
- de doelgroepen bij wie men wil interveniëren; kenmerken onder meer naar type verzuim,
leeftijd, school- en gezinssituatie, toegepaste criteria voor deelname
- het bereik van de interventie naar omvang van deelname, type deelnemers, resultaten van de
aanpak
- de beleids- en uitvoerende organisaties en mogelijke samenwerkingsvormen hierbij
- de kosten en financiering van de aanpak.
Op basis van deze dataverzameling en analyse zijn schematische overzichten opgesteld zodat ook
visueel duidelijker wordt welke maatregelen op welke plaatsen voorhanden zijn en worden toegepast en waar omissies optreden. Zo wordt bijvoorbeeld ook duidelijk waar men bij schoolverzuim
meerdere interventies voor verschillende doelgroepen tegelijkertijd inzet en waar men in het
geheel geen justitiële interventies toepast (ondanks een mogelijk hoog geconstateerd schoolverzuim). De kwalitatieve interventiegegevens zijn bovendien gerelateerd aan kwantitatieve gegevens
over schoolverzuim en verbalisering op het niveau van de gemeenten en arrondissementen.
In het voorliggende rapport wordt primair een justitiële benadering van schoolverzuim belicht die
door velen gezien wordt als ‘het sluitstuk van de aanpak’ of als het ‘ultimum remedium’ bij hardnekkig schoolverzuim. Voor een overzicht van de verschillende interventies bij schoolverzuim die
niet of niet direct vanuit een justitiële invalshoek worden ingezet verwijzen we naar een rapport
van van Tilborg en van Es (2003). Zij beschrijven vooral bestaande methodieken bij de aanpak
die gericht zijn op de registratie en administratie van verzuim, op voorlichting en op de maatschappelijke zorg vanuit de leerplichtfunctie9.
Onderzoeksmethoden
In het kader van de inventarisatie zijn de volgende dataverzamelingsmethoden toegepast:
a.
een deskresearch van beschikbare kwantitatieve en kwalitatieve (project)gegevens en van
wetenschappelijke studies over justitiële interventies bij schoolverzuim;
b.

interviews met vier sleutelpersonen van relevante landelijke organisaties; er zijn face-to-face
en telefonische interviews afgenomen met landelijke vertegenwoordigers van de Raad voor
de Kinderbescherming, de Landelijke Vereniging van Leerplichtambtenaren (LVLA), de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en met Halt Nederland. In de interviews is
onder meer gevraagd naar beschikbare gegevens over de gevolgde aanpak van schoolverzuim (rapporten, nota’s, e.d.);

c.

een aanvullende telefonische ronde (‘update’) bij de arrondissementen van het Openbaar
Ministerie en bij geselecteerde gemeenten.

9

Tilborg, L. van en W. van Es, Handhaving van de leerplicht: good practice in theorie en praktijk, Utrecht, 2003.
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Bij de selectie van gemeenten zijn ten eerste de vier grote en 21 middelgrote gemeenten
opgenomen die onder het Grote Steden Beleid (GSB) vallen. Aangezien er acht middelgrote
gemeenten zijn (met meer dan 100.000 inwoners) die niet onder het GSB vallen, zijn deze
ook in de selectie betrokken. Aangezien daarmee nog niet alle arrondissementen ‘met een
gemeente’ zijn vertegenwoordigd (bijvoorbeeld Assen, Alkmaar en Middelburg), zijn ook
de grootste gemeenten in deze arrondissementen in de selectie opgenomen.
Deze selectieprocedure heeft in een eerder uitgevoerde quick scan10 geleid tot een benadering en analyse van in totaal 38 gemeenten. Op grond van deze gegevens zijn ten behoeve
van onderhavige inventarisatie vervolgens 20 gemeenten opnieuw benaderd voor de verzameling van (aanvullende) mondelinge en schriftelijke informatie over de gevolgde justitiële
aanpak tegen schoolverzuim;
d.

op basis van de informatie van landelijke organisaties, van gemeenten en van Officieren van
Justitie en/of parketsecretarissen die leerplicht in hun portefeuille hebben is een ‘sneeuwbalmethode’ toegepast om mogelijke andere gemeenten met interventietrajecten op dit terrein te achterhalen. Dit heeft geleid tot aanvullende informatie over drie gemeenten die in
een eerder stadium (zie c) nog niet waren benaderd;

e.

interviews met vijf landelijke uitvoeringsorganisaties die mede in het kader van schoolverzuim actief zijn als aanbieders van taakstraffen (in de vorm van trainingen en cursussen).
Het betreft de volgende organisaties:
- STEK (voorheen Bijzonder Jeugdwerk Midden Holland) in Rotterdam en Gouda als
uitvoerder van (onder meer) de leerstraf Basta;
- het Leger des Heils dat in verscheidene Dagtrainingscentra (DTC) verspreid in het land
de uitvoering van taakstraffen ter hand neemt; gesprekken zijn gevoerd met deze uitvoerders van de leerstraf Basta in Den Haag, Maastricht en Tilburg;
- Xonar als uitvoerder van Basta in Heerlen/Sittard;
- BIG als trainingsorganisatie die de leerstraf Roos in verschillende gemeenten uitvoert;
- Halt Nederland als landelijke organisatie van Halt-bureaus die ook een afdoening bij
schoolverzuim kennen;

f.

aanvullende (telefonische) interviews met medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming in Amsterdam en Eindhoven in het kader van de uitvoering van de leerstraf Roos
voor schoolverzuimers in deze gemeenten;
analyse van drie landelijke registratiebestanden in relatie tot leerplichtovertredingen.
Van het WODC zijn OMDATA-gegevens11 verkregen inzake ingeschreven leerplichtzaken
bij het Openbaar Ministerie en over de afdoening van deze zaken bij het OM en bij de kantonrechter.
Via Halt Nederland is een beeld verkregen van de registratie van Halt-afdoeningen bij
schoolverzuim op basis van de gegevens opgenomen in AuraH.
Van de Centraal Financiële Instelling (Cfi) van het ministerie van OcenW zijn bovendien
databestanden ontvangen waarin gegevens over het door gemeenten gemelde verzuim en de
verbalisering van verzuim betreffende afgelopen schooljaren zijn opgenomen.

g.
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Boekhoorn, P. en T.Speller, Ouders: Present!, volume doelgroep; resultaten van een quick scan, BBSO, Nijmegen,
oktober 2003.
11
OMDATA is een database dat ter beschikking staat aan het parket-generaal en het WODC waarin gegevens van de
negentien arrondissementen van het Openbaar Ministerie over de vervolging en berechting van verdachten zijn
opgenomen.
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1.3

Opbouw van het rapport

In hoofdstuk twee wordt een overzicht gepresenteerd van de meest relevante en beschikbare
kwantitatieve gegevens over schoolverzuim. Hierdoor wordt een beeld verkregen van de ontwikkelingen in de omvang van de schoolverzuimmeldingen, van de aard van het verzuim en van de
verbalisering ervan, gevolgd door een overzicht van de ingeschreven leerplichtzaken bij het
Openbaar Ministerie.
Hoofdstuk drie behandelt het justitiële kader voor de aanpak van schoolverzuim. Daarin wordt
nader ingegaan op de betrokken organisaties bij de justitiële aanpak van verzuim, de route bij
leerplichtovertredingen en op de afdoeningsmodaliteiten die bij (hardnekkig) schoolverzuim
worden toegepast.
De justitiële aanpak van verzuimgedrag wordt in hoofdstuk vier besproken. In dit hoofdstuk
worden de verschillende varianten in de taakstraffen beschreven waarbij onder meer de methoden,
organisaties, bereik en resultaten expliciet worden belicht. Bovendien worden de resultaten van
een inventarisatie naar de Halt-afdoening bij schoolverzuim nader geanalyseerd en gepresenteerd.
In hoofdstuk vijf volgen tot slot conclusies van de inventarisatie en worden aanbevelingen geformuleerd inzake de inzet van justitiële interventies bij schoolverzuim.

12

2.

Schoolverzuim: aard en omvang van leerplichtovertredingen

2.1

Schoolverzuim als leerplichtovertreding

De Leerplichtwet als juridisch kader
Het wettelijk kader voor het voorkomen en bestrijden van schoolverzuim is de Leerplichtwet
(Lpw) 1969, zoals gewijzigd in 1994. De aanpassing van de wet in 1994 was onder andere gericht
op het verbeteren van de instrumenten ter bestrijding van het relatief schoolverzuim12. Dit relatief
schoolverzuim kent twee vormen:
- luxeverzuim: een ongeoorloofde afwezigheid van de leerplichtige van school vanwege het buiten
de schoolvakanties om op vakantie gaan;
- signaalverzuim: ongeoorloofde afwezigheid zich uitend in spijbelgedrag zonder dat er sprake is
van vakantie, maar veelal van een problematische achtergrond bij de jongere en/of binnen het
gezin.
Op grond van de Lpw zijn ouders verplicht er voor te zorgen dat hun leerplichtige kind als leerling
van een school is ingeschreven13 (ter voorkoming van absoluut verzuim) en vervolgens de school
na inschrijving geregeld bezoekt (ter voorkoming van relatief verzuim).
Naast de ouders is sinds de wetswijziging van de Lpw in 1994 ook de jongere vanaf 12 jaar zelf
medeverantwoordelijk voor geregeld schoolbezoek. Niet nakoming van deze verplichting is
strafbaar en geldt als een overtreding van de Leerplichtwet.
Melding van verzuim door scholen
Scholen hebben een meldingsplicht bij een constatering van ongeoorloofd verzuim door hun
leerplichtige leerlingen.
In artikel 21 van de leerplichtwet is geregeld wanneer en hoe de directie van een school het ‘wettelijk verzuim’ aan de gemeente moet melden: “Indien een ingeschreven leerling van een school
ten aanzien van wie deze wet van toepassing is, zonder geldige reden les- of praktijktijd heeft
verzuimd en dit verzuim plaatsvond op drie achtereenvolgende dagen, dan wel het verzuim gedurende een periode van vier opeenvolgende weken meer dan 1/8 deel van het aantal uren les- en
praktijktijd bedraagt, geeft het hoofd van de school hiervan onverwijld kennis aan burgemeester
en wethouders van de gemeente waar de leerling woon- of verblijfplaats heeft”.
De leiding van de betreffende school is derhalve verplicht dergelijk verzuim te melden aan de
leerplichtambtenaar in de gemeente waar de jongere woont. Verzuim wordt door de school gemeld aan de hand van een ‘Kennisgeving vermoedelijk Ongeoorloofd Verzuim’, oftewel het
KOV-formulier.
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Bij relatief schoolverzuim is de leerling wel op een school ingeschreven maar voor een deel van de tijd ongeoorloofd afwezig. Daarnaast kan er sprake zijn van absoluut schoolverzuim waarbij de leerplichtige jongere niet bij een
onderwijsinstelling staat ingeschreven.
13

Artikel 3 van de Lpw regelt het begin en het eind van de volledige leerplicht. De verplichting om te zorgen voor een
inschrijving van de jongere op een school, begint kort na de vijfde verjaardag van de jongere. De verplichting om voor
inschrijving zorg te dragen eindigt aan het einde van het schooljaar waarin de jongere tenminste twaalf volledige schooljaren heeft doorlopen, of waarin hij zestien jaar is geworden.

13

Acties van de leerplichtambtenaar
Wanneer scholen verzuim aan de gemeente melden, kunnen verschillende acties door de leerplichtambtenaar van de gemeente worden ondernomen.
Dit kan een administratieve actie zijn, waarbij de ouders en/of de jongere door middel van een
brief worden gewaarschuwd. In andere (de meeste) gevallen zal de leerplichtambtenaar een
meer intensieve actie ondernemen om te trachten de jongeren weer regelmatig onderwijs te laten
volgen. Indien de ouders en/of jongere te kampen hebben met problemen wordt hen hulp aangeboden die gericht is op het ondervangen van de problematiek die ten grondslag ligt aan het
schoolverzuim. De leerplichtambtenaar kan deze hulp aanbieden en/of verwijzen naar
(jeugd)hulpverleningsinstanties.
Indien de ouders en jongere het hulpaanbod niet aannemen, kan de leerplichtambtenaar overgaan tot het (doen) opmaken van een proces verbaal en wordt justitie ingeschakeld.
De acties van een leerplichtambtenaar kunnen derhalve divers en opeenvolgend zijn:
- een mondelinge of schriftelijke waarschuwing; de ouders en de leerling wordt duidelijk
gemaakt wat de sanctie zal zijn indien er opnieuw verzuim plaatsvindt;
- bemiddeling bij plaatsing op een andere school of in een leer/werktraject;
- het leggen van contacten met andere instanties over een 'time-out' plaatsing of verwijzing
naar een project of nader onderzoek;
- inschakeling van vrijwillige hulpverlening voor extra begeleiding;
- een doorverwijzing of opstellen van een rapport voor de jeugdhulpverlening;
- het opmaken van een proces verbaal tegen de ouders en/of de jongere.
Verbalisering van verzuim door leerplichtambtenaar
Indien na de genoemde acties van de leerplichtambtenaar en na overleg met de jongere, ouders en
school naar voren komt dat bij veelvuldig schoolverzuim hulpverlening of zorg niet het gewenste
resultaat (zullen) hebben (dat wil zeggen tot het opheffen van het ongeoorloofd verzuim leiden),
kan de gemeentelijke leerplichtambtenaar een proces verbaal tegen de jongere en/of tegen de
ouder opmaken. Indien tegen de jongere en/of ouder een proces verbaal is opgemaakt komen deze
in de strafketen terecht.
Om te voorkomen dat jongeren vanwege (regelmatig) schoolverzuim in de strafketen terecht
komen wordt sinds enkele jaren in verscheidene arrondissementen een Halt-afdoening bij schoolverzuim toegepast. In dit geval krijgt de jongere geen formeel proces verbaal maar wordt op basis
van een ‘verkort pv’ of meldingsformulier naar Halt verwezen voor een kortdurende werk- of
leerstraf. Door middel van de Halt-procedure kan derhalve in principe worden voorkomen dat de
jongere een ‘zwaarder’, justitieel traject gaat volgen.
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2.2

Ontwikkelingen in omvang schoolverzuim

Uit door BBSO geanalyseerde overzichten van het ministerie van OCenW komt naar voren dat het
schoolverzuim de laatste jaren toeneemt. Het verzuim over het schooljaar 2001-2002 bedroeg in
totaal bijna 40.000 jongeren, terwijl in schooljaar 2000-2001 sprake was van bijna 32.000 jongeren. Het verzuim is daarmee vooral in het schooljaar 2001-2002 verhoudingsgewijs sterk toegenomen.
In tabel 1 is de ontwikkeling in het geregistreerde schoolverzuim over de afgelopen jaren aangegeven naar absoluut en relatief verzuim.
Tabel 1 Gemeld schoolverzuim; absoluut en relatief verzuim14
Schoolverzuim
naar schooljaar

Totaal

Absoluut
verzuim

Relatief
verzuim

1996 – 1997

27.850

5.029

22.821

1997 – 1998

29.924

4.817

25.107

1998 – 1999

30.173

6.321

23.852

1999 – 2000

30.540

5.719

24.821

2000 – 2001

31.907

6.105

25.802

2001 – 2002

39.878

6.789

33.089

Relatief schoolverzuim
Het aantal meldingen van relatief schoolverzuim betrof in het schooljaar 2001-2002 circa 33.000
jongeren en kende dat schooljaar een sterke toename (van 28% ten opzichte van het daaraan
voorafgaande schooljaar). Het aandeel van het relatief verzuim op het totaal gemelde verzuim ligt
op circa 80%.
Van het relatief verzuim zijn over 2001-2002 2.928 meldingen (9%) te categoriseren als 'luxeverzuim'. Het overgrote deel van het gemelde relatief verzuim (91%) is derhalve 'signaalverzuim' (in
totaal 30.161 meldingen).
Ook de stijging in het relatief verzuim in de loop der jaren wordt voornamelijk veroorzaakt door
een toename van het signaalverzuim.

14

Landelijke schoolverzuimgegevens van ministerie van OCenW/Cfi; VO analyse, Gemeentelijk toezicht op de leerplicht. Bij de gepresenteerde landelijke cijfers wordt opgemerkt dat door OCenW vanaf het schooljaar 1999-2000 aan de
gemeenten ten aanzien van het relatief verzuim is gevraagd een overzicht te geven van het aantal leerlingen en niet meer
van het aantal meldingen. De overweging hierbij was dat er van één leerling meerdere malen per jaar schoolverzuim
gemeld kan worden. Het gevolg van deze wijziging is dat de omvang van het gemelde relatief verzuim niet zonder meer
vergeleken kan worden met dat van de voorgaande jaren. Het verzoek om vanaf 1999-2000 de gegevens op ‘leerlingniveau’ aan te leveren heeft overigens op dat moment geen grote verschuivingen in de geregistreerde aantalllen teweeg
gebracht.
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Tabel 2

Relatief verzuim; signaal- en luxe-verzuim15

Relatief verzuim

Totaal

(index
1996=100)

wv signaal-verzuim (%)

wv luxe-verzuim (%)

1996 – 1997

22.821

100

87

13

1997 – 1998

25.107

110

88

12

1998 – 1999

23.852

105

91

9

1999 – 2000

24.821

109

89

11

2000 – 2001

25.802

113

91

9

2001 – 2002

33.089

145

91

9

Relatief verzuim naar basis- en voortgezet onderwijs
Bij een splitsing van de meest recente gegevens over het relatief verzuim (schooljaar 2001-2002)
naar het aandeel van het basisonderwijs en van het voortgezet onderwijs in het luxe- en signaalverzuim, komt naar voren dat luxeverzuim vooral in het basisonderwijs voor komt (72% van dit
verzuim) en dat signaalverzuim vooral in het voortgezet onderwijs speelt (57% van het totaal aan
signaalverzuim; zie tabel 3).
In het basisonderwijs zijn in dat jaar 6.958 meldingen van signaalverzuim gedaan, in het voortgezet onderwijs 17.329 meldingen van dergelijk verzuim. Ofschoon het signaalverzuim in het voortgezet onderwijs 2,5 keer zo hoog is, is het aantal meldingen van dit type verzuim in het basisonderwijs ook substantieel.
Deze omvang kan mogelijk een aandachtspunt vormen voor een specifieke aanpak van signaalverzuim gericht op ouders van jongere (basisschool)kinderen.
Tabel 3

Relatief verzuim; signaal- en luxe-verzuim naar onderwijsvorm

Relatief verzuim

Relatief verzuim totaal
(%)

wv.signaal-verzuim

wv luxe-verzuim

(%)

(%)

basisonderwijs

27

23

72

voortgezet onderwijs

54

57

19

overig

19

20

9

Totaal

100

100

100

15

Landelijke schoolverzuimgegevens van ministerie van OCenW/Cfi; VO analyse, Gemeentelijk toezicht op de leerplicht en BBSO-analyse van Cfi-gegevens over 2001-2002.
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Signaalverzuim in de (grote) steden
Er is een sterke variatie in de meldingen van signaalverzuim per gemeente, ook als de grootte van
de gemeenten in beschouwing wordt genomen. Een maatstaf hiervoor is het ‘verzuimpercentage’
dat door BBSO per gemeente is berekend op basis van het aantal meldingen van signaalverzuim
in relatie tot het aantal leerplichtige jongeren in een gemeente. Dit verzuimpercentage kent over
alle gemeenten in Nederland een gemiddelde van 1,9% met een variatie tussen 0,6% en 7,6%
(zie ook tabel 5).
Van het signaalverzuim wordt bijna 25% in de vier grote steden gemeld, 20% in de G21 en bijna
60% in de overige gemeenten. Indien het aantal leerplichtigen in de G4 en G21 mede in beschouwing wordt genomen blijkt ook dat de verzuimproblematiek vooral in de vier grote steden sterk
speelt16.

2.3

Verbalisering van schoolverzuim

De leerplichtambtenaar als hulpverlener én als handhaver
Uit gegevens van voorgaande jaren is bekend dat schoolverzuim niet snel tot het opstellen van een
proces verbaal leidt, ofschoon de laatste jaren wel een toename is te constateren.
Vanwege het accent dat in het verleden bij veel gemeenten op de zorgaanpak is gelegd, is van de
bevoegdheid van de leerplichtambtenaar om processen verbaal op te stellen17 relatief weinig
gebruik gemaakt. In dit kader is de aandacht vooral uitgegaan naar de hulpverleningstaak van de
leerplichtambtenaar met een rol als ’consulent’ en minder het accent gelegd op de taak van dezelfde ambtenaar als ‘leerplichthandhaver’.
Het opmaken van een proces verbaal door Leerplichtzaken wordt veelal gezien als het ‘sluitstuk’
van de aanpak door de leerplichtambtenaar. In eerste instantie wordt naar een begeleidings- en
adviseringstraject voor de leerling en de ouders gezocht. Het maken van een proces-verbaal of het
dreigen daarmee is vervolgens het enige, relatief weinig toegepaste, instrument waarmee de
leerplichtambtenaar druk kan uitoefenen op de overtredende jongere en ouders om zich aan het
advies te houden.
Dit gegeven wijst ook op de ‘dubbelfunctie’ van de leerplichtambtenaar, die in eerste instantie als
hulpverlener of bemiddelaar optreedt en vervolgens voor de handhaving van de leerplichtwet als
‘politie-agent’ moet optreden bij dezelfde jongere en ouders.
In het rapport van de commissie Michiels18 is in dit verband aangegeven dat een taakverdeling
tot stand zou kunnen komen tussen twee typen leerplichtambtenaren: de hulpverleners (leerplichtconsulenten) die zich concentreren op zorgverlening en de ‘harde’ leerplichtambtenaar die
beschikt over opsporingsbevoegdheid en wiens primaire taak de handhaving van de Leerplichtwet is.

16

In de G4 woont in totaal 11% van de leerplichtigen, verantwoordelijk voor 23% van de meldingen en in de G21
woont 16% van de leerplichtigen met 20% van de meldingen.
17
Indien de leerplichtambtenaar over een bevoegdheid als BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar) beschikt.
18
Commissie Bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke handhaving, Handhaven op niveau, 1998.

17

Bij de Landelijke Vereniging van Leerplichtambtenaren (LVLA) heeft men in dit kader aangegeven een voorkeur te behouden voor de geschetste tweeledige taak van de leerplichtambtenaar.
Volgens de LVLA is de zorgtaak niet strijdig met de handhavingstaak, maar sluiten beide taken
op elkaar aan en kunnen beide taken ook ‘in één hand worden gehouden’ (met andere woorden:
‘handhaven van de wet indien zorg niet geaccepteerd wordt’).
Toenemende verbalisering van (signaal)verzuim
Sinds enkele jaren is bij Leerplichtzaken een verschuiving in de aanpak te herkennen; het opmaken van processen verbaal en het meer aandacht geven aan de handhavingstaak van de leerplichtambtenaar worden (tot op zekere hoogte) als meer vanzelfsprekend beschouwd. Hierbij is
men bezig met het zoeken naar een ‘nieuwe balans tussen hulpverlening en handhaving’. Dit
vertaalt zich ook in een toenemende verbalisering van schoolverzuim, i.c. van leerplichtovertredingen.
Tot het schooljaar 1999-2000 leidde ongeveer 5% van de verzuimmeldingen tot het opmaken van
een proces verbaal door een, daartoe bevoegde, leerplichtambtenaar. Sindsdien is sprake van een
lichte stijging in de verbalisering. Van de meldingen van verzuim in schooljaar 1999-2000 heeft
5,9% tot een proces verbaal geleid en in het daarop volgende schooljaar is 6,6% geverbaliseerd.
In het schooljaar 2001-2002 is het aantal opgemaakte processen verbaal verder toegenomen. Het
betreft een stijging met 32% ten opzichte van het daaraan voorafgaande schooljaar. Van de meldingen van verzuim in dat schooljaar heeft 7% tot een proces verbaal geleid.
Deze processen verbaal worden in tweederde van de gevallen opgemaakt voor signaalverzuim.
Het aandeel van de processen verbaal voor signaalverzuim neemt daarbij in de loop der jaren toe.
Tabel 4
Processen
verbaal

Processen verbaal voor ( signaal)verzuim19
Totaal pv’s
(N)

Pv's
Signaalverzuim
(n)

Pv's

Pv's

Signaalverzuim
(% van totaal)

Signaalverzuim
(index;1996=100l)

1996 – 1997

1619

777

48

100

1997 – 1998

1517

592

39

76

1998 – 1999

1484

787

53

101

1999 – 2000

1788

1091

61

140

2000 – 2001

2115

1354

64

174

2001 – 2002

2784

1862

67

240

19

Bron: Landelijke schoolverzuimgegevens van ministerie van OCenW/Cfi; VO analyse, Gemeentelijk toezicht op de
leerplicht en BBSO-analyse van gegevens over 2001-2002. Voor absoluut verzuim zijn in 2001-2002 172 processen
verbaal opgemaakt (6%) en voor luxeverzuim 750 processen verbaal (27%).

18

Verbalisering van verzuim in de steden
Net als bij het gemelde schoolverzuim komt ook ten aanzien van de verbalisering van het verzuim
een groot onderscheid tussen gemeenten naar voren: sommige gemeenten hebben veel processen
verbaal, enkele gemeenten maken voor signaalverzuim helemaal géén proces verbaal op. In tabel
5 wordt een nader overzicht gegeven van het gemelde signaalverzuim in (middel)grote gemeenten
en van de processen verbaal die naar aanleiding van dit verzuim in deze gemeenten zijn opgesteld.
Tabel 5

Signaalverzuim en processen verbaal signaalverzuim naar gemeenten20

Signaalverzuim en
processen verbaal
(2001-2002)

Meldingen
signaalverzuim

Processen verbaal
signaalverzuim

(n)

(n)

Verzuimpercentage

Verbaliseringsgraad
(%)

Alkmaar

138

0,9

5

3,6

Almelo

153

1,4

6

3,9

Almere

518

1,6

10

1,9

Amersfoort

201

1,0

7

3,5

Amsterdam

2829

3,1

479

16,9

Apeldoorn

127

0,6

3

2,4

Arnhem

327

1,4

3

0,9

Assen

83

0,8

3

3,6

Breda

997

4,2

17

1,7

Deventer

143

1,2

19

13,3

Dordrecht

380

2,2

22

5,8

Ede

605

3,2

22

3,6

Eindhoven

278

1,0

41

14,8

1365

7,6

27

2,0

Enschede

246

1,1

15

6,1

Groningen

171

0,9

17

9,9

Haarlem

310

1,6

7

2,3

Haarlemmermeer

214

1,0

2

0,9

Heerlen

105

0,9

32

30

Helmond

175

1,3

0

0

Hengelo

72

0,6

0

0

152

1,2

0

0

Emmen

Leeuwarden

20

Bron: Boekhoorn, P. en T. Speller, Ouders: Present, volume doelgroep; resultaten van een quick scan, BBSO, oktober
2003. Gegevens daarin ontleend aan Cfi (2001-2002) en BBSO-analyse van 38 gemeenten.
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Signaalverzuim en
processen verbaal
(vervolg)

Meldingen

Verzuimpercentage

signaalverzuim

Processen verbaal
signaalverzuim

Verbaliseringsgraad
(%)

(n)

(n)

Leiden

186

(-)

10

5,4

Maastricht

276

1,9

26

9,4

Middelburg

154

2,2

3

1,9

Nijmegen

528

2,9

24

4,5

Roermond

146

2,1

9

6,2

Rotterdam

2317

2,4

182

7,8

Schiedam

154

1,3

22

14,3

1170

1,8

101

8,6

’s-Hertogenbosch

256

1,3

0

0

Tilburg

553

1,9

8

1,4

Utrecht

479

1,5

17

3,5

Venlo

388

2,4

33

8,5

Zaanstad

161

0,8

14

8,7

1336

6,5

0

0

30

0,6

0

0

295

1,8

0

0

’s-Gravenhage

Zoetermeer
Zutphen
Zwolle

Gemiddeld
Totaal

18.018

1,9%

gemiddeld
1186

5,5%

(38 gemeenten)

De verbaliseringsgraad21 geeft een indicatie van de mate waarin een gemeente handhavend dan
wel terughoudend optreedt tegen schoolverzuim. Zo is de verbaliseringsgraad van het signaalverzuim ook in de G4 sterk uiteenlopend: in Amsterdam 16,9%, Rotterdam 7,8%, Den Haag 8,6% en
in Utrecht 3,5%. In Amsterdam lopen verzuimende jongeren, met andere woorden, een veel groter
risico een proces verbaal voor verzuim te krijgen dan verzuimende jongeren in Utrecht.
Meer dan de helft van de processen verbaal voor signaalverzuim in Nederland is afkomstig is van
de G25. De G4 heeft een groot aandeel in de processen verbaal voor signaalverzuim, namelijk
41% van het totaal. Met name in Amsterdam worden verhoudingsgewijs veel processen verbaal
opgemaakt.

21

In dit kader is de ‘verbaliseringsgraad’ het aantal opgemaakte processen verbaal voor signaalverzuim gerelateerd aan
het aantal meldingen van signaalverzuim in een gemeente; hoe hoger het percentage, hoe vaker men bij verzuim overgaat tot het opmaken van een proces verbaal.
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Opmerkelijk is tevens dat middelgrote gemeenten als 's-Hertogenbosch, Zoetermeer en Zwolle
geen processen verbaal opmaken. Ook het relatief lage aantal processen verbaal voor signaalverzuim in bijvoorbeeld Apeldoorn, Arnhem, Haarlem, Haarlemmermeer is opvallend. In deze middelgrote gemeenten worden minder dan 10 processen verbaal per jaar voor signaalverzuim opgemaakt.
Handhaving van de leerplicht bij dit type verzuim in de vorm van een proces verbaal is derhalve
geen ‘standaardprocedure’ in het gemeentelijk leerplichtbeleid. Hierdoor zijn ook in deze gemeenten de mogelijkheden om een justitiële interventie via het OM en de kantonrechter voor schoolverzuim toe te passen beperkt.

2.4

Leerplichtzaken bij het Openbaar Ministerie

Met de toename van de processen verbaal voor schoolverzuim is ook het aantal leerplichtzaken bij
het Openbaar Ministerie de laatste jaren aanzienlijk gestegen. In 1995 waren er 781 leerplichtzaken, in 1999 1778 en in 2001 2485. In het schooljaar 2001-2002 zijn 3342 leerplichtzaken ingeschreven hetgeen een stijging betekent van bijna 35% ten opzichte van het voorgaande schooljaar22.
Tabel 6

Ingeschreven leerplichtzaken bij het Openbaar Ministerie
Totaal
(N)

index
(1994-1995=100)

tegen meerderjarigen

tegen minderjarigen

(ouders)

(verzuimers)

1994 – 1995

781

100

693 (89%)

87 (11%)

1995 – 1996

1074

138

958 (89%)

116 (11%)

1996 – 1997

1553

199

1345 (87%)

207 (13%)

1997 – 1998

1604

205

1243 (77%)

361 (23%)

1998 – 1999

1778

228

1180 (66%)

596 (34%)

2000 – 2001

2485

318

1539 (62%)

946 (38%)

2001 – 2002

3342

428

2009 (60%)

1333 (40%)

Aantal Leerplichtzaken
OM

Meerderjarige en minderjarige verzuimers
22

Het aantal ingeschreven leerplichtzaken bij het Openbaar Ministerie ligt lager dan het aantal door de
leerplichtambtenaren opgemaakte processen verbaal voor schoolverzuim in betreffend jaar. Verklaringen hiervoor
kunnen (vooral) zijn: de opgegeven data en een overgang van de inzendingstermijn tussen de jaren en het terugzenden
van het proces verbaal door de beoordelaar/parketsecretaris bij het OM vanwege omissies in het opgestelde proces
verbaal.
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Uit tabel 6 komt naar voren dat in de loop der jaren het aandeel van de leerplichtzaken tegen
jongeren sterk toeneemt; in 1995 had nog slechts 11% van de leerplichtzaken op minderjarigen
betrekking, inmiddels is dit gestegen tot 40%. Dit is onder meer het resultaat van de wijziging van
de Leerplichtwet in 1994 waarbij het mogelijk werd om ook jongeren, ouder dan 12 jaar, voor
schoolverzuim te verbaliseren.
Bij de leerplichtovertredingen worden tot op heden echter nog merendeels meerderjarigen geverbaliseerd (60%). Bij de leerplichtzaken tegen ouders betreft het verzuim dat te maken heeft met
luxe, absoluut of signaalverzuim, terwijl bij de leerplichtzaken ten aanzien van de jongeren voornamelijk sprake is van signaalverzuim23.
Het aantal leerplichtzaken is, naar arrondissement beschouwd, sterk uiteenlopend en ook bínnen
een arrondissement is het aantal zaken per gemeente sterk wisselend. Sommige gemeenten, ook
middelgrote, hebben geen of weinig leerplichtzaken bij het OM aangemeld.
Zo is in de arrondissementen Amsterdam, Rotterdam en Den Haag sprake van meer dan 400
ingeschreven leerplichtzaken tegen jongeren en ouders bij het Openbaar Ministerie per jaar terwijl
Zutphen, Middelburg, Alkmaar en Leeuwarden nog geen 50 leerplichtzaken per jaar hebben.
Ook blijkt dat de verhouding in leerplichtzaken tegen meerderjarigen-minderjarigen kan afwijken
tussen de arrondissementen. Zo heeft men in ’s-Hertogenbosch, Maastricht, Zutphen, Zwolle,
Alkmaar, Haarlem, Leeuwarden en Assen meer zaken tegen minderjarigen dan tegen meerderjarigen.
Tabel 7

Leerplichtzaken OM naar meerderjarigen en minderjarigen en arrondissement 24
Meerderjarigen

Minderjarigen

(ouders)

(jongeren)

Totaal
LW69

74

106

180

209

77

286

Maastricht

74

80

154

Roermond

58

57

115

Arnhem

127

56

183

Zutphen

20

26

46

Zwolle

48

54

102

Almelo

45

13

58

’s-Gravenhage

224

214

438

Rotterdam

258

175

433

Dordrecht

107

33

140

Middelburg

11

7

18

Amsterdam

540

249

789

Aantal Leerplichtzaken
OM 2001-2002
’s-Hertogenbosch
Breda

23

De ongeoorloofd afwezige jongeren worden met andere woorden niet geverbaliseerd voor het absoluut- of
luxeverzuim. Dit is verzuim dat alleen bij de ouders als verwijtbaar gedrag wordt aangemerkt.
24
Bron: OMDATA, WODC, 2003.
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Meerderjarigen

Minderjarigen

(ouders)

(jongeren)

Totaal
LW69

Alkmaar

18

19

37

Haarlem

35

45

80

Utrecht

90

30

120

Leeuwarden

18

22

40

Groningen

41

30

71

Assen

12

40

52

Totaal

2.009

1.333

3.342

(60%)

(40%)

(100%)

Aantal Leerplichtzaken
OM 2001-2002
(vervolg)

2.5

Leerplichtovertredingen en etniciteit

Uit de door de gemeenten geregistreerde schoolverzuimcijfers zijn geen landelijke gegevens te
destilleren betreffende de etniciteit van de verzuimende jongeren. In dit kader zijn ook geen
cijfermatig onderbouwde uitspraken mogelijk over het landelijk aandeel van autochtone en
allochtone jongeren in het geregistreerde verzuim.
Wel kunnen aan de hand van WODC-gegevens uitspraken worden gedaan over het aandeel van
ouders en van jongeren die niet in Nederland zijn geboren in het totaal aantal ingeschreven leerplichtzaken bij het Openbaar Ministerie. Deze gegevens weerspiegelen derhalve een deel van het
verhaal indien naar etniciteit wordt gekeken, aangezien een groot deel van de ‘allochtone’ jongeren in Nederland is geboren en niet in deze OM-gegevens als allochtoon herkenbaar is. Het aandeel van de allochtone ouders en van de allochtone jongeren in leerplichtzaken is al volgt te beschrijven.
Allochtone ‘verzuimende’ ouders
Om een beeld te krijgen van de ‘niet in Nederland geboren meerderjarigen’ is op basis van OMDATA, verkregen van het WODC, geanalyseerd welk aandeel deze ouders hebben in de ingeschreven leerplichtzaken bij het Openbaar Ministerie. Het OM-databestand biedt hiertoe een
afgeleide mogelijkheid omdat bij de betreffende verdachte het geboorteland wordt geregistreerd.
Uit deze analyse blijkt dat het aandeel van ‘niet in Nederland geboren meerderjarigen’ op grond
van artikel 2.1 van de Lpw 57% bedraagt. Het merendeel van deze ouders is derhalve niet autochtoon.
De grootste groepen allochtone ouders komen uit Turkije (14%), Marokko (11%) en Suriname
(7%). De overige allochtone ouders ‘met een leerplichtzaak’, 25% van het totaal, vormen een
gemêleerd gezelschap van ouders uit voormalig Joegoslavië, Irak, Dominicaanse Republiek,
Ghana en andere landen. Daarnaast is er een (Nederlandse) groep van Antilliaanse ouders (4%) in
het OM-bestand.
Deze cijfers zijn nader geanalyseerd voor wat betreft de vier grote steden en overige gemeenten.
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Het aandeel allochtone ouders op dit vlak is het grootst in Rotterdam (81%), gevolgd door Amsterdam (75%), Den Haag (74%) en Utrecht (70%). Bij de overige gemeenten is het aandeel
allochtone ouders met een leerplichtzaak 41%. Een hoge concentratie van allochtone ouders in het
kader van een leerplichtovertreding is derhalve in de vier grote steden te vinden (zie tabel 8).
Tabel 8

Lpw-zaken meerderjarigen (ouders), naar geboorteland meerderjarige verdachte

Lpw-zaken
Meerderjarigen

Totaal
landelijk

Amsterdam

Rotterdam

Den Haag

Utrecht

(%)

(%)

(%)

(%)

(2001-2002)

(%)

Nederland

43

25

19

26

30

Turkije

14

15

19

38

15

Marokko

11

18

11

6

43

Suriname

7

17

9

10

4

Ned. Antillen

4

3

13

4

2

Overig

21

22

29

16

6

Totaal

100

100

100

100

100

N=2009

n=500

n=221

n=163

n=47

Allochtone verzuimende jongeren
Van de jongeren van wie over het schooljaar 2001-2002 in totaal 1333 leerplichtovertredingen bij
het Openbaar Ministerie zijn ingeschreven is bekend dat 79% in Nederland is geboren. Bij de 21%
jongeren die niet in Nederland is geboren en een geregistreerde leerplichtovertreding heeft begaan,
vallen met name de Nederlandse Antillen, Turkije, Marokko, Suriname, Somalië, Joegoslavië en
China op.
Ofschoon in de landelijk verzuimcijfers geen gegevens worden opgenomen over de etniciteit van
de betreffende jongeren kan op grond van de voornoemde gegevens over de allochtone ouders, in
combinatie met het gegeven dat een groot deel van de leerplichtigen in de vier grote steden een
allochtone achtergrond heeft, aannemelijk worden gemaakt dat een belangrijk deel van het verzuim met name in de vier grote steden afkomstig is van allochtone jongeren.
Aangezien landelijke verzuimcijfers hierover geen beeld geven dienen de gegevens over de vertegenwoordiging van autochtone en allochtone leerlingen in het verzuim feitelijk op lokaal niveau
nader te worden verzameld en geanalyseerd.
Zo is uit de gegevens van de unit Leerplicht van de Dienst Stedelijk Onderwijs in Rotterdam in het
kader van een ‘verzuimrisicoprofiel’ te destilleren dat van de verzuimende leerlingen circa 75%
van allochtone afkomst is en in dit opzicht een oververtegenwoordiging in de verzuimpopulatie
vormt (59% van de leerplichtigen is in Rotterdam als ‘allochtoon’ benoemd)25.
Ook in Amsterdam26 wijst men op het verhoudingsgewijs hoge percentage (relatief) verzuimers
onder de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse leerplichtige jongeren; bij de autochtone jongeren is het verzuim 1,9%, bij de genoemde etnische groepen is het verzuim 4,4 tot 5,6%.

25

Gemeente Rotterdam, Dienst Stedelijk Onderwijs, Jaarverslag Leerplicht 2001-2002.
Gemeente Amsterdam, Dienst Welzijn, Stedelijke beleidsrapportage Leerplicht en verzuimaanpak in Amsterdam,
2002.
26
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3.
3.1

Justitieel kader voor aanpak schoolverzuim
Partners in de leerplicht

Integrale aanpak door preventie, curatie en repressie
Ofschoon de centrale rol bij het toezicht op de leerplicht in de Leerplichtwet formeel aan de
gemeentelijke overheid is toegekend, kan een adequate integrale handhaving niet plaatsvinden
zonder een betrokkenheid en bijdrage van andere organisaties. Deze instanties zijn te beschouwen
als ‘schakels in de handhavingsketen’, waarbij zowel de preventieve, curatieve als repressieve
invalshoek is vertegenwoordigd.
Bij de aanpak van schoolverzuim vanuit ‘Handhaven op Niveau’ (HON) wordt expliciet aandacht
gevraagd voor een verbetering van de samenwerking tussen de verschillende ketenpartners aangezien het voor een sterk handhavingsketen noodzakelijk is dat de schakels stevig in elkaar zitten,
waardoor ook een sluitende, integrale aanpak voor verzuimbestrijding mogelijk wordt.
Bij het bestrijden van schoolverzuim, c.q. van leerplichtovertredingen zijn vooral de volgende
organisaties relevant:
- de scholen: voor de preventie van verzuim, maar ook voor signalering en indien nodig melding van verzuim aan gemeente en (zorg)instanties
- de gemeente: voor het toezicht op handhaving van de leerplicht via zorg en advies voor leerlingen, ouders en scholen, maar ook door verbalisering van ongeoorloofd verzuim
- jeugdzorg: voor hulpverlening aan jongere en ouders en voor uitvoering van trainingen en
begeleidingstrajecten
- de Raad voor de Kinderbescherming: voor basisonderzoeken en advisering en voor coördinatie van de taakstraffen voor minderjarigen
- het Openbaar Ministerie: voor het strafrechtelijk beoordelen van de leerplichtovertredingen
en opleggen van justitiële interventies.
Bovendien is de betrokkenheid van andere organisaties denkbaar, zoals van de politie en van de
GGD die jeugdartsen op school inzet voor, onder andere, ziekteverzuimprojecten27.
In de betrokkenheid van de organisaties wordt een breed scala aan invalshoeken en werkterreinen
weerspiegeld: sommige organisaties hebben in hun werkveld vooral een pedagogische- of zorgtaak, anderen hebben een gecombineerde zorg-handhavingstaak en de justitiële partners hebben
primair een handhavingstaak in strikte zin.
Bij een intensivering van de handhaving op het leerplichtterrein is het van belang deze partners
met hun verschillende taken, bevoegdheden en beroepsoriëntaties op één lijn te krijgen, zodat het
handhaven eenduidiger en professioneler kan worden uitgeoefend.

27

Dergelijke ziekteverzuimprojecten worden bijvoorbeeld in Utrecht en Breda uitgevoerd. Vanuit de GGD in Breda
zijn jeugdartsen werkzaam op vier vo-scholen die participeren in het 'ziekteverzuimproject'. In dit project wordt een
relatie gelegd tussen 'ziekte' van de leerling en mogelijke andere redenen voor het niet naar school gaan. Dankzij
GSB-financiering kan de jeugdarts op school ingezet worden om verzuimende leerlingen te begeleiden. De betreffende leerlingen worden op een systematische wijze, aan de hand van vooraf vastgestelde verzuimcriteria, gesignaleerd
en door de school bij de jeugdarts aangemeld. Het doel van de aanpak is meer grip te krijgen op risicoleerlingen met
verhoogd verzuim, te beoordelen of dit verzuim gerechtvaardigd is en zonodig voor iedere leerling een passend hulpof begeleidingstraject uit te stippelen, in overleg met de ouders.
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Samenwerking in casusoverleg
In verschillende projecten in het land zijn of worden in het kader van schoolverzuimbestrijding
samenwerkingsverbanden opgezet die een belangrijk deel van de handhavingsketen vertegenwoordigen. Bij het onderdeel inzake de ‘justitiële interventies’ spelen in ieder geval de Raad voor
de Kinderbescherming en het Openbaar Ministerie een voorname rol.
In verscheidene lokale projecten worden ook als uitvoerende samenwerkingsverbanden overlegvormen of projectteams opgezet om de aanpak van de jongere op individueel niveau sluitend te
krijgen. Dit ‘bredere’ casusoverleg, waarin ook de afdeling Leerplichtzaken van de gemeente en
Bureau Jeugdzorg soms partners zijn, vormt het uitvoerend gremium voor de bepaling van het
verdergaande (justitiële en/of niet-justitiële) traject dat voor/door een jongere kan worden ingezet.
In het volgende zullen we bij de verschillende justitiële interventies op lokale en regionale voorbeelden van dergelijk casusoverleg wijzen.

3.2

Justitiële routes bij schoolverzuim

Verzuimpreventie is in eerste instantie een zaak van scholen en de gemeente. Justitieel ingrijpen
bij schoolverzuim is in dit kader een uiterst middel, maar met de betrokkenheid van het Openbaar
Ministerie heeft men ook een ‘justitiële stok achter de deur’ voor hardnekkige overtreders van de
Leerplichtwet. Handhaving kan daardoor ook, zowel voor de jongeren als voor de ouders, aan
geloofwaardigheid winnen.
Het Openbaar Ministerie heeft landelijk sinds het voorjaar 1999 uitdrukkelijk(er) positie genomen
in de handhaving: “Gelet op de huidige problematiek wat betreft schoolverzuim en de negatieve
gevolgen die verzuim kan hebben op de ontwikkeling van de leerplichtige is de behoefte aan een
grotere deelname van het OM in het aanpakken van ongeoorloofd verzuim steeds meer gevoeld”28.
In de Aanwijzing Leerplichtwet 1969 geeft het OM aan dat ook bij hen het besef is toegenomen
dat strafrechtelijke handhaving van de Leerplichtwet als een van de instrumenten die het bestuur
en de scholen ter beschikking staan bij de aanpak van schoolverzuim vaker, sneller en effectiever
toegepast dient te worden. Het Openbaar Ministerie stelt dat de extra inzet van het OM bij de
aanpak van jeugdcriminaliteit onder andere zal moeten blijken uit een consequent strafrechtelijk
gevolg op overtreding van de Leerplichtwet en dat voor handhaving van de Leerplichtwet scholen,
leerplichtambtenaren, politie en OM gezamenlijk moeten optreden.
Uitgangspunt bij strafrechtelijke handhaving van de Leerplichtwet moet volgens het OM zijn dat
deze vorm van handhaving goed geïntegreerd is in en aansluit bij de aanpak die met name het
lokaal bestuur en de scholen reeds uitvoeren.
Het vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie ten aanzien van de Leerplichtwet is derhalve
sinds 1999 aangescherpt. In de Aanwijzing wordt bijvoorbeeld aangegeven dat per parket een
officier van justitie speciaal belast met leerplichtzaken moet worden aangesteld en dat luxe verzuim in beginsel vervolgd dient te worden bij verzuim vanaf vijf dagen op (school)jaarbasis.
In de Richtlijn voor strafvordering Leerplichtwet 1969 van het College van procureurs-generaal
zijn ook per type verzuim het strafvorderings- en transactiebeleid vastgelegd29.

28
29

College van procureurs-generaal, Aanwijzing Leerplichtwet 1969, april 1999.
College van procureurs-generaal, Richtlijn voor strafvordering Leerplichtwet 1969, april 1999.
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Justitieel traject; officiersmodel en kantonrechtersmodel
Indien het verzuim door een leerplichtambtenaar wordt geverbaliseerd belandt het proces verbaal
bij de Officier van Justitie van het Openbaar Ministerie. Deze beschikt over een aantal mogelijkheden.
Aangezien het om overtredingen gaat kan de OvJ een transactie aanbieden door voor de aanvang
van de terechtzitting voorwaarden te stellen ter voorkoming van strafvervolging. Bij voldoening
van de voorwaarden (betaling van een geldsom/boete of bij taakstraf) vervalt het recht tot strafvordering.
Indien het een leerplichtzaak inzake een jongere betreft (de schoolverzuimer) kan de OvJ bij het
aanbieden van een transactie tevens als voorwaarde stellen dat deze zich richt naar de aanwijzingen van een instelling voor jeugdhulpverlening of een leerproject volgt. Aan de jongere kan als
zodanig een straf worden opgelegd op basis van het ‘officiersmodel’ van maximaal 40 uur30.
Daarnaast kan de OvJ beslissen om niet verder te vervolgen (sepot). In het geval van een beleidssepot kan de OvJ aan de beslissing om hiertoe over te gaan voorwaarden verbinden: het voorwaardelijk sepot. Een voorwaarde die in leerplichtzaken ook kan worden opgenomen houdt in dat
de leerling zich heeft te houden aan aanwijzingen van een instelling voor jeugdhulpverlening/reclassering.
De Officier van Justitie kan ook tot dagvaarding overgaan waardoor de leerplichtzaak voor de
kantonrechter komt.
De rechter heeft bij leerplichtzaken, indien het bewijs voldoende is, verschillende mogelijkheden
ter beschikking. De rechter kan de in de Leerplichtwet genoemde straffen (geldboete, hechtenis)
opleggen (artikel 26). Ook kan de rechter overgaan tot het opleggen van een taakstraf in de vorm
van een leer- of werkstraf.
In het justitiële traject speelt ook de Raad voor de Kinderbescherming een rol. De Raad kan op
basis van de Lpw bij de leerplichthandhaving worden betrokken. Zo wordt de Raad ingeschakeld indien een minderjarige op grond van artikel 2, 22, 26 Lpw wordt vervolgd voor een overtreding van de Lpw. Volgens artikel 22 van de Lpw moet de leerplichtambtenaar bij recidive
van de leerplichtovertreding een afschrift van het proces verbaal naar de RvK sturen.
De Raad voor de Kinderbescherming kan een rol spelen in het geval van signaalverzuim, indien
deze wordt gevolgd door justitieel handelen. De RvK heeft landelijk een centrale functie in de
coördinatie van taakstraffen voor schoolverzuimende jongeren, waaronder de taakstraf Basta.
De rol van de Raad voor de Kinderbescherming is de afgelopen jaren aan enige wijziging onderhevig geweest. Het betreft hier met name de ‘toegang’ tot de Raad, die nu primair via het
strafrecht gaat.
De Raad voor de Kinderbescherming komt bij schoolverzuim alleen direct in actie als er tegen
een schoolverzuimende jongere een proces verbaal is opgemaakt en als dit proces verbaal naar
de Raad is ingestuurd. In een dergelijk geval wordt met een basisonderzoek strafzaken gestart;
in het geval van zorg kan er worden uitgebreid naar een vervolg- of een beschermingsonderzoek. Uitbreiding in geval van zorg naar een vervolg- of een beschermingsonderzoek gebeurt
via een multidisciplinair overleg, waarin een teamleider, gedragsdeskundige en raadsonderzoeker zijn vertegenwoordigd.
30

Het opleggen van een taakstraf door het OM wordt het ‘officiersmodel’ genoemd. Dit model heeft een wettelijke
basis gekregen met het jeugdstrafrecht van september 1995. Bij de taakstraf gaat het om ‘onbetaalde arbeid ten
algemenen nutte of arbeid tot herstel van de door het strafbare feit aangerichte schade dan wel een leerproject gedurende (…) ten hoogste veertig uren binnen een (..) te bepalen termijn van ten hoogste drie maanden (artikel 77f
WvSR, lid 1b). Voorafgaand aan deze wetswijziging werd de alternatieve sanctie in het kader van het officiersmodel
opgelegd als een sepot met als bijzondere voorwaarde dienstverlening.
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De leerplichtambtenaar kon in eerste instantie minderjarigen die in hun opvoeding worden
bedreigd ook bij de Raad voor de Kinderbescherming melden. In de nieuwe Wet op de Jeugdzorg is echter geregeld dat zorg over problematische situaties in de opvoeding van minderjarigen voortaan bij Bureau Jeugdzorg en het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en
niet meer bij de Raad voor de Kinderbescherming moet worden gemeld. Sinds voorjaar 2001
worden deze zorgmeldingen derhalve niet meer door de Raad in behandeling genomen, maar
door BJZ of AMK behandeld. De Raad is in dit opzicht meer op afstand komen te staan als het
om ‘zorgmeldingen’ van leerplichtambtenaren gaat en opereert in deze derhalve als een tweedelijnsorganisatie.
In het volgende schema zijn het (reguliere) voortraject bij de school, bij de leerplichtambtenaar en
de eventueel daaropvolgende justitiële stappen van de Raad voor de Kinderbescherming, het
Openbaar Ministerie en de kantonrechter nader in beeld gebracht31:

31

Bron: Raad voor de Kinderbescherming, schoolverzuimteam Eindhoven.
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3.3

Rol van type sancties bij schoolverzuim

In een artikel van de Beer in Leerplichtvisie32 wordt op het bijzondere karakter van de justitiële
aanpak van de jongere vanuit de Leerplichtwet gewezen: “de strafbaarstelling van het schoolverzuim door een jongere is een getrapte en bovendien een zeer uitzonderlijke, immers de enige die
zich exclusief richt op een jongere die de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt”.
De strafbaarstelling is als volgt (artikel 26, Lpw69 lid 2): “de leerplichtige jongere die de leeftijd van 12 jaren heeft bereikt of de partieel leerplichtige jongere, die de verplichting tot het
geregeld volgen van het onderwijs niet nakomt, wordt gestraft met een hoofdstraf als genoemd
in artikel 77h, eerste lid, onderdeel b van het wetboek van strafrecht, met dien verstande dat de
geldboete een geldboete van de tweede categorie is”33.
Het meerdere malen toepassen van de sanctie van geldboetes (of uiteindelijk zelfs van detentie)
voor een jongere die vaker ongeoorloofd verzuimt wordt echter veelal niet als een passende
reactie op schoolverzuim beschouwd. In de politiek is de voorkeur geuit om bij schoolverzuim
door jongeren taakstraffen toe te passen. Ook de toenmalige staatssecretaris Adelmund verwees
in het kader van de politieke discussie met de Tweede Kamer naar het belang van taakstraffen:
“..vreesde de geachte afgevaardigde dat jongeren geldboetes van een dermate omvang worden
opgelegd, dat zij voortdurend moeten gaan werken. Nee dat zullen altijd taakstraffen zijn. Pas
bij herhaling en herhaling en als taakstraffen niet kunnen worden opgelegd, wordt over geldbedragen gesproken”34.
Sancties door het Openbaar Ministerie vormen derhalve het sluitstuk in de aanpak van het ongeoorloofd schoolverzuim. Met name bij het signaalverzuim is, in aansluiting op de aanbevelingen
van het Platform Uitvoering Leerplichtwet (PUL35), gezocht naar alternatieve afdoeningen bij
schoolverzuim.
Deze beleidsmatige invalshoek heeft de laatste jaren geleid tot de keuze om meer aandacht te
geven aan de ontwikkeling van verschillende taakstraffen in het geval van schoolverzuim door
leerplichtige jongeren (en hun ‘verzuimende’ ouders).

3.4

Toegepaste afdoeningsmodaliteiten bij leerplichtovertredingen

Aan de hand van gegevens over leerplichtzaken die bij het Openbaar Ministerie en de kantonrechter zijn behandeld is nagegaan welke afdoeningen gebruikelijk worden toegepast en of
taakstraffen feitelijk hierin een rol hebben gekregen.
Uit de door het WODC beschikbaar gestelde OM-data komen, uitgesplitst naar de afdoening via
het OM en de afdoening door de rechter, de volgende aspecten naar voren (zie respectievelijk
tabel 9 en 10).

32

de Beer, A, Studeren voor Basta!, in: Leerplichtvisie, juni 2003, nummer 70, p. 9-10. Met een verwijzing naar een
wijziging van de Leerplichtwet 1969 inzake een aanpassing van de strafbepaling, Wet van 31 mei 2001, Stbl 2001,
263.
33
Het bedrag van de geldboete is ten minste € 2 en ten hoogste € 2.250 (is geldboete van de tweede categorie).
34
Op cit in de Beer, 2003.
35
Platform Uitvoering Leerplichtwet, Leerplicht..... ons een zorg?!, 1998.
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Afdoeningen door het Openbaar Ministerie:
-

van de leerplichtzaken die in 2002 bij de parketten zijn behandeld is 35% door het OM
afgedaan en 65% heeft tot een dagvaarding geleid;
het aantal afdoeningen door het OM is bij meerderjarigen verhoudingsgewijs hoger dan bij
minderjarigen; bij zaken tegen meerderjarigen wordt 39% door het OM afgedaan, bij minderjarigen is dit 28%;
een veel voorkomende OM-afdoening bij meerderjarigen zijn de geldboetes; 58% van de
OM-afdoeningen tegen meerderjarigen betreft geldboetes. Bij minderjarigen worden door
het Openbaar Ministerie niet of nauwelijks geldboetes opgelegd, dit gebeurt in slechts 0,8%
van de zaken;
een deel van de leerplichtzaken wordt geseponeerd, in totaal 16%. Bij meerderjarigen wordt
15% van de leerplichtzaken door het OM geseponeerd, bij minderjarigen wordt 16% door
het OM geseponeerd;
in 6% van de door het OM afgedane leerplichtzaken zijn taakstraffen opgelegd, de helft in
de vorm van een werkstraf en de andere helft als leerstraf. Deze taakstraffen zijn nagenoeg
alle aan minderjarigen opgelegd;
bij de jongeren wordt in de OM-zaken ook wel eens een transactie met andere voorwaarden
opgelegd (bijvoorbeeld een verwijzing naar jeugdhulpverlening of naar een sociale vaardigheidstraining); dit gebeurt in 14% van de gevallen.

-

-

-

-

-

Tabel 9
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Leerplichtzaken bij het OM 2002
Meerderjarigen

Minderjarigen

(leeftijd
onbekend)

Totaal
Lpw

Totaal aantal leerplichtzaken behandeld in 2002

2188

1351

(44)

3583

(waarvan) afgedaan door het OM in 2002

852
(39%)
1
3

(11)

497
4
337
10

384
(28%)
38
35
1
3
55
214
38

1247
(35%)
39
38
1
502
59
558
50

1336
(61%)

967
(72%)

(33)

werkstraf
leerstraf
werkstraf+leerstraf
geldsom
transactie, andere voorwaarde
sepot
voeging
(waarvan) beslissingen in 2002 tot dagvaarden

36

(2)
(7)
(2)

2336
(65%)

Bron: OMDATA, WODC, 2003. De gepresenteerde gegevens van het OM (tabel 9) en van de kantonrechter (tabel
10) zijn op enkele punten minder nauwkeurig vanwege verschillen die onder meer optreden tussen de cijfers uit de
OM-database en uit publicaties van het Parket Generaal (OM). Dit geldt onder meer voor het ontbreken van leerplichtzaken bij een uitsplitsing naar meerderjarig-minderjarig. De verschillen zijn te wijten aan registratie-aspecten,
aan de methodiek van data-bevraging of aan een combinatie van beide. Ofschoon de cijfers op sommige punten een
onnauwkeurigheid vertonen, worden ze hier (toch) gepresenteerd om een indicatie te geven van de wijze waarop
leerplichtzaken globaal gesteld door het OM en door de kantonrechter worden afgedaan.
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Afdoeningen door de kantonrechter:
-

uit de voorhanden zijnde gegevens over door de rechter opgelegde sancties bij leerplichtzaken is bekend dat het in 69% van de zaken gaat om geldboetes, bij 30% om taakstraffen en
1% van de zaken om een vrijheidstraf.
Bij de ouders van de verzuimende jongeren worden door de rechter voornamelijk geldboetes opgelegd (in 98% van de zaken), 1% van de zaken leidt tot een taakstraf voor de ouders
en 1% tot een vrijheidsstraf.
Bij de verzuimende jongeren zelf wordt door de kantonrechter in 26% van de zaken een
geldboete opgelegd, 1% leidt tot een vrijheidsstraf en in 73% van deze zaken volgt bij jongeren een taakstraf. De taakstraf bij jongeren omvat een werkstraf (55%), een leerstraf
(39%) of een combinatie van werk- en leerstraf (6%).

Tabel 10 Afdoeningen van leerplichtzaken bij de kantonrechter37
Leerplichtzaken bij de kantonrechter 2002
Meerderjarigen

Minderjarigen

(leeftijd
onbekend)

Totaal Lpw

685

471

(14)

1170

675
(98%)

123
(26%)

(7)

805
(69%)

opgelegde vrijheidsstraffen

4
(1%)

6
(1%)

opgelegde taakstraffen:

6
(1%)
4
2

342
(73%)
189
133
20

bekende gegevens over opgelegde straffen
opgelegde geldboetes

- werkstraf
- leerstraf
- werkstraf+leerstraf

10
(1%)
(7)
(6)
(1)

355
(30%)
199
135
21

Taakstraffen als justitiële interventie bij schoolverzuim
Bij een beoordeling van de gegevens over de afdoeningen via het officiersmodel en via de
kantonrechter komt naar voren dat het aandeel van taakstraffen op het totaal aantal afdoeningen
bij leerplichtzaken in 2002 bij de jongeren op 38% lag.
In vergelijking met de daaraan voorafgaande jaren neemt het aandeel van opgelegde taakstraffen38 voor de verzuimende scholieren toe: in 2000 zijn 161 taakstraffen opgelegd (26% van het
totaal aantal afdoeningen bij jongeren) en in 2001 298 taakstraffen (34%)39.
In het volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op deze vormen van justitiële interventies bij
leerplichtovertredingen.

37
38
39

Bron: OMDATA, WODC, 2003 (zie ook voetnoot 34).
Inclusief transacties met een voorwaarde.
Bron: OMDATA, WODC.
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4.

Justitiële interventies bij schoolverzuim

4.1

Verzuimgedrag en aanpak

Dé verzuimer?
De omvang, aard en intensiteit van het schoolverzuim door een jongere zijn veelal de invalshoeken voor de wijze waarop door betrokken instanties op de verzuimer wordt gereageerd. Mede
vanuit dit gezichtspunt worden verschillende hulpverlenings- en justitiële varianten in de aanpak
van verzuim aangeboden.
Naast de omvang van het verzuim, als een redelijk heldere en zichtbare indicator, kan ook naar
verschillende andere signalen en (achtergrond)kenmerken worden gekeken die bij de betreffende
jongere een rol spelen en die (mede) aan het verzuimgedrag ten grondslag liggen.
In een artikel over probleemleerlingen stelt Petri40 bijvoorbeeld dat de jonge cliënten in de dossiers over leerplichtzaken bij de Raad voor de Kinderbescherming in verschillende ‘kwalitatieve’
categorieën zijn in te delen. Deze leerlingen zijn in zijn optiek te onderscheiden in de zieke leerling, de vernederde/gekwetste leerling, de verslaafde leerling, de leerling met veel schoolwisselingen, leerlingen vanaf brugklas/2e klas, de leerling met problemen thuis en “tot slot de combinaties
van bovenstaande categorieën”.
De dossiers bij de Raad voor de Kinderbescherming over leerplichtzaken bij jongeren laten volgens Petri, in steekwoorden, het volgende beeld zien: de leerling is verwijderd van school, er is
sprake van een schooltraject met een dalend schoolniveau, er is geen diagnostiek, de problemen
zijn al vroeg gesignaleerd door thuis (vooral door de moeder), maar niet door de school opgepikt,
er treden na het spijbelen delicten op, de ‘dubbelrol’ van de leerplichtambtenaar (hulpverlenend en
handhavend) kan verwarrend zijn voor de cliënt en leiden tot negatieve identificatie van de leerplichtambtenaar en (vervolgens) van de raadsonderzoeker hetgeen een negatieve opstelling tot
gevolg heeft bij schooldocenten en bij ouders.
De dossiers geven volgens Petri bovendien aan dat de leerplichtambtenaren naast het ‘formeel
terecht’ opmaken van een pv vaak te snel naar het pv grijpen terwijl een sociale melding méér
voor de hand had gelegen. Ook komt vaak naar voren dat de leerplichtambtenaar ‘ten onrechte
níet in beeld is’.
De geschetste situaties bij de verzuimende jongeren zijn volgens Petri mede een gevolg van de
wijze waarop door de organisaties (door scholen, de leerplichtambtenaar, de Raad voor de Kinderbescherming), vanuit hun eigen optiek met eigen parameters, naar leerlingen wordt gekeken.
In het artikel wordt onder meer gepleit voor een intensivering van de consultaties tussen de leerplichtambtenaar en de Raad alvorens tot een afgewogen besluit te komen inzake een proces verbaal of een zorgmelding bij schoolverzuimende jongeren. De ontwikkeling die bij de Raad voor de
Kinderbescherming zelf is ingezet, als een tweedelijnsorganisatie bij zorgmeldingen, lijkt overigens tot een tegengestelde beweging te leiden (zie paragraaf 3.2).

40

Jeroen M. Petri, Probleemleerlingen gebaat bij kruisbestuiving tussen de Raad, scholen en leerplichtambtenaren;
230 dossiers met problemen rondom school(gang) wat nader bekeken, 2003.
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Doelgroepen in aanpak
Aan de hand van de projecten en programma’s die we tijdens de inventarisatie van de justitiële
interventies hebben gevonden kunnen voorbeelden van verscheidene methoden worden genoemd.
Zo worden door leerplichtambtenaren, vertegenwoordigers van de Raad van de Kinderbescherming en van het Openbaar Ministerie die bij de projecten betrokken zijn, een onderscheid gemaakt
in de omvang van het verzuimgedrag van leerplichtige jongeren leidend tot drie categorieën.
Bij de reactie met een justitiële interventie in de vorm van een taakstraf wordt in eerste instantie
ten aanzien van de jongeren veelal de omvang van het verzuim beoordeeld in het licht van het
signaalverzuim.
Het meest voorkomende onderscheid naar doelgroepen bij verzuim omvat een indeling naar:
a. de lichte spijbelaar;
een jongere die ten hoogste drie aaneengesloten dagen heeft gespijbeld of die ten hoogste 1/8
deel van de schooltijd, gedurende een periode van vier aaneengesloten weken spijbelt (dit is
2,5 schooldag per 4 weken).
Dit criterium sluit aan bij de wettelijke omschrijving in artikel 21 Lpw inzake het verzuimgedrag (zie paragraaf 2.1).
Het lichte spijbelgedrag kan vooral door de school worden afgehandeld, maar dient wettelijk
beschouwd tevens aan de leerplichtambtenaar te worden gemeld;
b. de matige spijbelaar;
een jongere die meer dan drie dagen doch niet meer dan zeven dagen aaneengesloten spijbelt.
Ook een jongere die in een periode van 4 weken meer dan 2,5 dag spijbelt of die meer dan
twee weken per jaar als ‘lichte spijbelaar’ wordt geregistreerd wordt beschouwd als een ‘matige spijbelaar’.
Dit verzuimgedrag dient door de school en leerplichtambtenaar in behandeling te worden genomen;
c. de hardnekkige verzuimer;
een jongere die meer dan zeven dagen achtereen spijbelt, dan wel die jongere die gedurende
langere tijd elke week tenminste één dag spijbelt of die meerdere malen per kwartaal enkele
dagen achtereen spijbelt.
Deze verzuimer dient aangesproken te worden door leerplichtambtenaar, Raad voor de Kinderbescherming en Openbaar Ministerie.
Van belang is dat bij betrokkenen in het veld over de invulling van de criteria voor ‘licht’, ‘matig’
en ‘hardnekkig verzuim’ overeenstemming en eenduidigheid aanwezig is om het onderscheid
goed hanteerbaar te laten zijn voor de bepaling van een adequate aanpak en strafmaat.
Type justitiële interventies
In de inventarisatie zijn ten aanzien van de bestrijding van schoolverzuim met een (pre)justitiële
invalshoek vooral de volgende specifieke interventies aangetroffen:
- een Halt-afdoening voor (lichte tot) matige schoolverzuimers;
- de taakstraf Roos voor matige schoolverzuimers;
- de leerstraf Basta voor hardnekkige schoolverzuimers;
- de leerstraf Ouders: Present voor ouders van hardnekkig verzuimende jongeren.
Bovendien zijn hierin variaties op een thema te herkennen die we ook kort zullen aangeven. Deze
veelal lichtere straffen, die onder meer bij leerplichtovertredingen worden opgelegd, zijn te rubriceren als sociale vaardigheidstrainingen (vanuit een OvJ-model opgelegd), Onderhoud Ten Parkette(OTP)-gesprekken, ITB-criem-trajecten, e.d.
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In de volgende paragrafen wordt vooral ingegaan op de justitiële interventies die vanuit een gestructureerd programma expliciet trachten in te spelen op het (verzuim)gedrag van de jongere
en/of van de ouders.
In het kader van de vraag in hoeverre de Halt-afdoening een aanvullende (pre-justitiële) interventie kan vormen voor het bestrijden van schoolverzuim worden gegevens van Halt Nederland en
aanvullende (onderzoeks)informatie ook apart besproken. Dit betekent dat we nader ingaan op:
- de leerstraf Roos (4.2)
- de leerstraf Basta (4.3)
- OvJ-afdoeningen in de vorm van sova-trainingen e.d. (4.4)
- de Halt-afdoening voor schoolverzuim (4.5)
- de cursus Ouders: Present (4.6).

4.2

Roos

Doelgroep
De taakstraf Roos staat voor een justitiële Reactie Op Ongeoorloofd Schoolverzuim. De leerstraf
omvat een training voor jongeren die regelmatig op school spijbelen en die vanwege dit verzuimgedrag van een Officier van Justitie een taakstraf opgelegd hebben gekregen. De taakstraf wordt
ingezet voor de doelgroep van jongeren die volgens de opzet van de taakstraf ‘matig’ schoolverzuimen.
Strafmaat
De straf wordt opgelegd via het officiersmodel waarbij naast de leerstraf tevens een Maatregel
Hulp en Steun (MHS) met begeleiding van de jeugdreclassering wordt opgelegd. Ook kan een
aanvullend hulpverleningstraject worden afgesproken waarbij de hulpverlener kan zorgdragen
voor enkele voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het naar school terugkeren (bijvoorbeeld
Toezicht en Begeleiding)41.
De leerstraf Roos kan variëren naar gelang het verzuim en de achtergrondproblematiek van de
jongere tussen 15, 25 en 40 uur. Zo heeft Roos in enkele gemeenten drie varianten: Roos 15 uur
(korte module spijbelgedrag), Roos 25 uur (modulair) en Roos 40 uur (2 weken training). In een
enkel geval wordt de leerstraf Roos van 40 uur zónder de Maatregel Hulp en Steun opgelegd; in
Den Haag wordt “vanwege de lange wachtlijsten” de jeugdreclassering niet bij de uitvoering
van deze spijbelmodule betrokken.

41

Binnen de jeugdreclassering, die wordt uitgevoerd door de gezinsvoogdij-instellingen, zijn onder meer de volgende activiteiten te onderscheiden. Toezicht en begeleiding tot aan de strafzitting: het verzoek hiertoe wordt gedaan
door de Raad of de officier van Justitie naar aanleiding van een proces-verbaal of een inverzekeringstelling. Over het
verloop van het toezicht wordt ten behoeve van de zitting een rapportage opgemaakt. De periode eindigt op de datum
van de strafzitting of na een termijn van maximaal 6 maanden. Hulp en steun met nadere rapportage in het kader van
“aanhouding zitting”: de hulp en steun wordt geboden voor de periode vanaf het verzoek tot aan de strafzitting met
een maximum van 6 maanden. Het begeleiden van de minderjarigen in het kader van gestelde voorwaarden door
rechter of officier. Bij een schorsing van de voorlopige hechtenis, een voorwaardelijke veroordeling, een voorwaardelijk sepot, of een voorwaardelijke invrijheidsstelling kan begeleiding door de jeugdreclassering een van de gestelde
voorwaarden zijn. Deze maatregel tot hulp en steun vindt plaats voor de termijn van de voorwaarden respectievelijk
voor de duur van de proeftijd (in geval van voorwaardelijk sepot). Begeleiding na een taakstraf: deze begeleiding
duurt tot maximaal 6 maanden na beëindiging van een taakstraf. Deze begeleiding vindt plaats op verzoek van de
Raad voor de Kinderbescherming.

35

Betrokken organisaties
Bij de organisatie van de taakstraf Roos is na het opmaken van het proces verbaal door de leerplichtambtenaar sprake van een betrokkenheid van de coördinator taakstraffen van de Raad voor
de Kinderbescherming, die de uitvoering van de leerstraf begeleidt, de jeugdreclassering die
vooral inhoud en vorm geeft aan de MHS, de Officier van Justitie die de straf oplegt en de trainer
die inhoud en vorm geeft aan de uitvoering van de leerstraf.
Om voor deelname in aanmerking te komen dient de jongere te zijn ingeschreven bij een school
waarbij de school de jongere niet mag uitschrijven zonder voor een nieuwe school zorg te dragen.
Indien een jongere zich niet aan de afspraken en regels van de training houdt wordt dit door de
trainer aan de coördinator taakstraffen van de Raad voor de Kinderbescherming gemeld. Deze kan
besluiten een officiële waarschuwing aan de jongere te geven (‘de gele kaart’).
Indien dit gedrag zich herhaalt wordt dit gemeld aan de Raad voor Kinderbescherming die kan
besluiten de jongere een ‘rode kaart’ te geven waarna de training voor deze jongere wordt stopgezet. Bureau Taakstraffen Minderjarigen van de Raad zal dan vervolgens aan de Officier van
Justitie adviseren de jongere te dagvaarden.
Bij een goed gevolg van de training zal vooral de jeugdreclassering gedurende twee maanden een
rol spelen in het vervolgtraject zodat begeleiding wordt geboden bij een terugkeer naar school.
Voorafgaand aan de inzet op dit vervolgtraject is de routing door jeugdreclassering en BIG of
Leger des Heils vastgelegd.
De taken van de betrokken organisaties en functionarissen zijn vastgelegd in een werkprotocol
voor Roos. Bij de praktische uitvoering van Roos zijn op dit moment de organisaties BIG en het
Leger des Heils de belangrijkste aanbieders van het programma.
Inhoud Roos-programma42
De taakstraf Roos omvat voor de betreffende jongere de volgende elementen:
- een intake, met de jongere waarbij ook de ouder/verzorger aanwezig is;
- zes individuele trainingsbijeenkomsten van 1,5 uur;
- twee driehoeksgesprekken waarbij training en begeleiding en jongere de aanpak evalueren.
In totaal worden derhalve acht trainingsbijeenkomsten aangeboden op individuele basis.
In de eerste twee bijeenkomsten wordt vooral informatie ingewonnen over het spijbelgedrag en
de oorzaken daarvan, welke voor de jongere een rol spelen. Dit gebeurt door middel van een
weekkaart die vooral gericht is op het spijbelgedrag. Maar ook door het maken van een 'spijbeltrap', die zicht biedt op een eventuele opbouw in het spijbelen en/of de risicovolle situaties met
betrekking tot spijbelen. Ook komt, aan de hand van een VIP-kaart aan de orde in hoeverre het
netwerk op de hoogte was van het spijbelgedrag. De VIP-kaart wordt tevens gebruikt om het
netwerk van de jongere in kaart te brengen en helder te krijgen welke VIP’s een rol kunnen
hebben in de ondersteuning bij de weg terug naar school. Tevens wordt gekeken naar de toekomstverwachtingen en plannen van de jongere. Tenslotte wordt samen met de jongere het
basisonderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming doorgenomen, hetgeen informatie kan
bieden over de achtergronden van het spijbelgedrag.
Vervolgens zal de trainer de problematiek die geleid heeft tot het spijbelgedrag in kaart brengen.
Hierop volgend worden doelen gesteld die uiteindelijk kunnen leiden tot gedragsalternatieven
voor het spijbelgedrag. De doelen worden vastgelegd op een 'doelentrap' (voor de duur van de
training) die de leidraad voor de trainingsbijeenkomsten zal zijn. Ook de daaraan gekoppelde
acties en de werkwijze worden hierbij beschreven. In dit trainingsplan worden naast de pro42

De gegevens over de inhoud van het Roos-programma en de theoretische onderbouwing zijn gebaseerd op
schriftelijke en mondelinge informatie van BIG.

36

bleemfactoren ook de sterke kanten van de jongere en de interesses die de jongere heeft benadrukt. In de derde bijeenkomst zal in een zogenaamd driehoeksoverleg met de jongere en de
jeugdreclasseerder de definitieve lijn voor het vervolg van de training worden vastgesteld. De
'doelentrap' wordt gepresenteerd. De jeugdreclasseerder brengt tijdens dit driehoeksoverleg de
situatie van dat moment met betrekking tot het al of niet naar school gaan in en, indien aan de
orde, de mogelijkheden tot terugkeer naar school in (indien de jongere in het geheel niet meer
naar school gaat). Ook wordt er besproken welke onderwerpen behandeld dienen te worden om
dit succesvol te laten zijn. De aan te leren vaardigheden die leiden tot gedragsalternatieven staan
geheel in het teken van het voorkomen van spijbelgedrag. Dit vergroot de kans van slagen
aangezien het is afgestemd op de individuele jongere met eigen ‘spijbelachtergrond’, eigen
sterke en zwakke kanten en persoonlijke voorkeuren. De resterende trainingsbijeenkomsten
zullen gericht zijn op het trainen en het versterken van vaardigheden.
De zevende of achtste bijeenkomst heeft de jongere een uitgewerkt en realistisch toekomstplan,
met een hieraan gekoppeld tijdspad. Er is opnieuw een VIP-kaart afgenomen om te controleren
of het beeld over het netwerk aan het begin van de training reëel was. Er is inmiddels duidelijk
wie werkelijk VIP’s zijn, op welke leefgebieden en wie functioneel kan zijn in het ondersteunen
van de schoolgang. Het trainingsplan, het toekomstplan en de VIP-kaart vormen de basis voor
beide driehoeksgesprekken met de jeugdreclasseerder. Het toekomstplan zal concretere vormen
aannemen op basis van afspraken die tijdens het driehoeksoverleg worden gemaakt en het
opstellen van het definitieve begeleidingsplan door de jeugdreclasseerder (in overleg met de
trainer). De achtste en laatste bijeenkomst staat in het kader van het afsluiten van de leerstraf.
Theoretische onderbouwing
Het onderliggende model dat BIG bij de uitvoering van de Roos-training hanteert is gebaseerd
op het sociaal competentiemodel. We spreken van competentie als een individu over voldoende
vaardigheden beschikt om de taken waar men in het dagelijks leven mee geconfronteerd wordt
op adequate wijze kan vervullen. Met behulp van het competentiemodel wordt gekeken voor
welke taken een individu staat en over welke vaardigheden men beschikt.
Hulpverlening gericht op competentievergroting sluit aan bij hulpverleningsvormen die gebruik
maken van 'empowerment'. Empowerment wil zeggen: het aansluiten bij en versterken van
(potentiële) krachten in een individu zelf en de directe omgeving. De nadruk ligt op een positieve benadering waarbij het in eerste instantie gaat om het leren van nieuw gedrag, wanneer het
gaat om gedrag dat minder sterk ontwikkeld is. Anders geformuleerd: de hulpverlener spreekt
cliënten aan op hun eigen krachten en kwaliteiten zodat zij deze omzetten in daadwerkelijke
macht en invloed om (weer) grip te krijgen op het eigen leven en het spijbelgedrag.
Deelname en locaties
Door een van de uitvoerende organisaties van Roos (BIG) wordt aangegeven dat men in de afgelopen jaren circa 100 Roos-trainingen heeft verzorgd. Men heeft in eerste instantie vooral in de
arrondissementen van Amsterdam en ’s-Hertogenbosch (i.c. Eindhoven, Brabant Zuid Oost) een
ingang gevonden en is daar met trainingen gestart. BIG geeft aan dat in 2003 meerdere arrondissementen interesse hebben getoond.
Ook het Leger des Heils is in de loop van 2003 in enkele arrondissementen gestart met een Roosaanbod. In Roermond maakt men gebruik van de diensten van een particulier bureau KGW-S voor
een Roos-training waarbij ook vrijwillige hulpverlening een rol speelt.
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Op het niveau van de gemeenten wordt op het ogenblik de taakstraf Roos in 10 gemeenten uitgevoerd: Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam, Eindhoven, Haarlem (net gestart), Helmond (regio
Brabant Zuid Oost), Lelystad (voorjaar 2003 gestart), Utrecht en Venlo/ Roermond (e.o.). In Den
Haag wordt een variant van Roos (van 40 uur) uitgevoerd waarbij geen Maatregel Hulp en Steun
wordt opgelegd.
Evaluatie resultaten Roos
De beschikbare gegevens over Roos leiden tot een globaal beeld over de deelname aan de leerstraf. Over het algemeen gaat het in de genoemde gemeenten, behalve Amsterdam, Den Haag en
Eindhoven, om lage aantallen: in Alkmaar 5 jongeren, Amersfoort 3 à 4, Haarlem is in september
2003 gestart (en gaat vooralsnog uit van 30 jongeren op jaarbasis in het arrondissement), Helmond
2 à 3 jongeren, Lelystad is in het voorjaar 2003 gestart en heeft tot nu toe 9 deelnemers, Utrecht
kent 3 à 4 Roos-deelnemers, Venlo 2 à 3 jongeren en Roermond circa 10 deelnemers. In Den
Haag heeft de variant van Roos, als ‘spijbelmodule’ (zonder MHS), in de periode september 2002februari 2004 een deelname van 32 jongeren gehad.
De Roos-aanpak is in geen van de locaties onderwerp van wetenschappelijk evaluatie-onderzoek
geweest en ook de betreffende uitvoerende organisaties hebben geen systematische registratie
gevoerd van in- en uitstroom, van de resultaten en van de effecten van Roos op het schoolverzuim.
Bij de Raad voor de Kinderbescherming is, op individueel niveau, veelal alleen bekend in hoeverre de jongeren de betreffende taakstraf volgens afspraak hebben uitgevoerd.
Tijdens de inventarisatie is duidelijk geworden dat vooral over de aanpak van Roos in Amsterdam
en Eindhoven enige concrete gegevens beschikbaar zijn ten aanzien van de in- en uitstroom bij het
programma. Deze twee steden met een Roos-aanpak worden in het volgende apart belicht.
Roos in Amsterdam
In Amsterdam tracht men onder meer via ‘Justitie in de Buurt’ (JIB) en in samenwerking met
partners vroegtijdig en probleemgericht in te grijpen om spijbelgedrag terug te dringen. Deze
aanpak heeft volgens het Openbaar Ministerie tevens positieve effecten op de problematiek in
de wijk (rondhangen, kleine criminaliteit, vandalisme e.d.), alsmede op de veiligheidsgevoelens
van de bewoners.
Binnen het arrondissement Amsterdam is er voor gekozen om de leerplichtzaken te laten afdoen
op de JIB´s. Door de leerplichtambtenaren van de stadsdelen Slotervaart-Overtoomse Veld,
Osdorp, Geuzenveld-Slotermeer en de Baarsjes worden in dit kader alle opgemaakte processen
verbaal rechtstreeks naar de JIB-kantoren gestuurd. Naast de afdoeningsmogelijkheden via
transacties wordt in Amsterdam ook de leerstaf Roos in combinatie met een Maatregel Hulp en
Steun (MHS) toegepast.
In Amsterdam is in 2002 41 maal een Roos-taakstraf voor schoolverzuim opgelegd. In 28 gevallen (68%) wordt de taakstraf door de Raad voor de Kinderbescherming geslaagd genoemd, bij
13 jongeren (32%) is de leerstraf mislukt.
Onder ‘slagingspercentage’ verstaat men in dit kader overigens alleen het percentage jongeren
dat de taakstraf volledig en volgens de taakstrafcoördinator van de Raad naar behoren heeft
afgerond. Het betekent derhalve niet dat daarmee het succes of falen van de taakstraf afgemeten
kan worden in termen van feitelijke gedragsverandering, zoals bijvoorbeeld het weer naar
school gaan van de jongere. In hoeverre de leerplichtige jongere vervolgens, na het voltooien
van de taakstraf, weer regulier naar school gaat weet men namelijk vaak niet bij de Raad voor
de Kinderbescherming. Men kijkt, met andere woorden, alleen naar het al dan niet voltooien van
de taakstraf.
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In 2003 is het aantal opgelegde Roos-taakstraffen in Amsterdam toegenomen naar 58; hiervan
zijn er 31 geslaagd (53%), 27 keer is de leerstraf mislukt (47%). De gegevens over Roos zijn in
de volgende tabel gespecificeerd43.
Tabel 11

Deelname Roos Amsterdam

ROOS Amsterdam
geslaagd
mislukt na intake
mislukt wegens ziekte
taakstraf mislukt
wegens recidive gestopt
totaal

2002
(n)
28
1

68%
2%

12

30%

41

100%

2003
(n)
31
1
1
24
1
58

53%
2%
2%
41%
2%
100%

Het gemiddelde slagingspercentage bij alle leerstraffen via de Raad voor de Kinderbescherming
lag in Amsterdam in 2002 op 79%, bij Roos op 68%.
In 2003 was het algemene slagingspercentage bij leerstraffen vanuit de Raad voor de Kinderbescherming in Amsterdam 73%, bij de leerstraf Roos was dit 53%. De aanpak van Roos lijkt in
dit kader minder succesvol dan andere leerstraffen.
Tabel 12

Deelname en slagingspercentage naar leerstraf Amsterdam

Leerstraffen
Raad voor de Kinderbescherming
Amsterdam

2002
(n)

Slagingspercentage

2003
(n)

Slagingspercentage

Individuele Training Agressie
kwartaalcursus
Medium Programma
ROOS
sexualiteit
Slachtoffer in Beeld
sociale vaardigheidstrainingen

7
11
64
41
12
63
149

100%
64%
67%
68%
100%
84%
83%

12
8
75
58
10
68
152

50%
88%
72%
53%
90%
94%
72%

totaal

347

79%

383

73%

Het beeld bij de Raad van de Kinderbescherming is dat Roos gemiddeld een lagere slagingskans
heeft dan de leerstraffen in het algemeen omdat tijdens de uitvoering van het Roos-traject pas
vaak duidelijk wordt dat bij jongeren ook een ‘zwaardere problematiek’ kan meespelen dan in
eerste instantie, ook na een basisonderzoek, is voorzien. De aanpak van Roos zou in deze gevallen onvoldoende inspelen op deze ‘niet-verzuim problemen’.
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Bron: Raad voor de Kinderbescherming, directie Noord-West.
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Schoolverzuimteam Eindhoven en Roos
In de regio Brabant Zuid Oost heeft men sinds september 2001 een specifieke procedure met
betrekking tot de ‘Aanpak Ongeoorloofd Schoolverzuim’ vastgesteld. Mede gezien de differentiatie in de aanpak, waarbij ook Halt is betrokken, wordt deze procedure als voorbeeld apart
besproken44.
De verzuimprocedure die men in Brabant Zuid Oost hanteert is als volgt:
- als sprake is van licht verzuim, vindt een reactie via school plaats
- bij matig verzuim meldt de school het verzuim bij de leerplichtconsulent, waarna deze de
jongere en zijn/haar ouders uitnodigt voor een gesprek
- de leerplichtconsulent toetst de situatie en legt in voorkomende gevallen de Halt-procedure
uit. De leerplichtconsulent kan naar aanleiding van het gesprek besluiten om de jongere
door te verwijzen naar de hulpverlening en/of het schoolverzuimteam.
In het gesprek vraagt de leerplichtconsulent de ouders en de jongere om toestemming voor
uitvoering van de Halt-procedure. Beiden moeten toestemming geven. Doen zij dit niet, dan
vindt een doorverwijzing plaats naar het schoolverzuimteam
- het meldingsformulier ‘ongeoorloofd schoolverzuim’ wordt door de leerplichtconsulent
ingevuld, waarna de zaak doorverwezen wordt naar Halt (deze wordt later ìn paragraaf 4.5
besproken) of het schoolverzuimteam. De leerplichtconsulent beslist over het aantal uren alternatieve straf. Hiervoor is een standaardurenlijst opgesteld.
Rol van het schoolverzuimteam Eindhoven
- alle meldingen aan het schoolverzuimteam worden verzameld en geregistreerd door de Raad
voor de Kinderbescherming en naar de leden van het schoolverzuimteam gestuurd. De Raad
voor de Kinderbescherming voert de regie in de verdere procesgang
- één keer per vier weken vindt een bijeenkomst van het schoolverzuimteam plaats
- alle nieuwe meldingen worden in deze bijeenkomst ingebracht. De door leerplicht ingebrachte casussen worden behartigd en toegelicht door een collega leerplichtconsulent die al
lid is van het schoolverzuimteam. Daarnaast wordt in deze bijeenkomst de voortgang van
alle lopende zaken kort besproken
- na bespreking van de casus stelt het schoolverzuimteam het vervolgtraject vast:
de verzuimzaak kan terug worden verwezen naar de leerplichtconsulent
de Raad voor de Kinderbescherming voert op verzoek van het schoolverzuimteam een
basisonderzoek uit (binnen 1 maand). Bij de uitvoering van het onderzoek door de
Raad voor de Kinderbescherming worden de leerplichtconsulent en de school benaderd
als informant. De uitkomsten van het onderzoek en het advies worden gerapporteerd
aan het schoolverzuimteam, waarna het vervolgtraject wordt vastgesteld
er kan een doorgeleiding plaatsvinden naar Bureau Jeugdzorg. Nadat doorverwijzing
heeft plaatsgevonden, neemt Bureau Jeugdzorg contact op met de betreffende leerplichtconsulent
de Officier van Justitie kan een straf aanbieden. Het gaat dan onder meer om de taakstaf Roos of een kortere leer- of werkstraf, al dan niet in combinatie met begeleiding
van de jeugdreclassering
- de voortgang en afloop worden gerapporteerd aan het schoolverzuimteam
- mislukt de gekozen interventie, dan wordt de zaak alsnog voorgelegd aan de kantonrechter
elk kwartaal is er een speciale leerplichtzitting in Eindhoven en Helmond. De Raad
voor de Kinderbescherming en de leerplichtconsulent zijn tijdens de zitting aanwezig.
Bij oplegging van een taakstraf vindt na afloop van de zitting direct een intake plaats
44

Bron: Halt Eindhoven e.o., Evaluatie Aanpak Ongeoorloofd Schoolverzuim, januari 2003.
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-

de voortgang van een casus wordt door de leerplichtconsulent die lid is van het schoolverzuimteam teruggekoppeld aan de andere leerplichtconsulenten.

De gekozen aanpak in Eindhoven kan als volgt schematisch in beeld worden gebracht45:

45

Bron: Raad voor de Kinderbescherming Eindhoven.
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Resultaten van Roos in Eindhoven
Na in eerste instantie besproken te zijn in het casusoverleg van het schoolverzuimteam in Eindhoven, hebben in ruim twee jaar (september 2001-december 2003) in totaal 55 jongeren de taakstraf
Roos opgelegd gekregen. De resultaten zijn als volgt:
- bij 35 taakstraffen (64%) kon een positief eindbesluit worden genomen (de jongere hield
zich aan de afspraken zoals die gelden bij de taakstraf);
- bij 20 Roos-taakstraffen (36%) moest een negatief eindbesluit worden genomen.
Bij een negatieve afloop heeft de jongere veelal het trainingsdeel van Roos niet naar verwachting
afgerond; na bespreking van een dergelijke case in het schoolverzuimteam wordt deze jongere
vaak alsnog gedagvaard46. Bij de Raad voor de Kinderbescherming in Eindhoven bestaat de
indruk dat het slagingspercentage van Roos (iets) lager ligt dan bij de andere leerstraffen in het
arrondissement. Cijfermatige gegevens over het slagingspercentage van de overige leerstraffen
zijn echter niet beschikbaar.
Effectiviteits- en/of recidivegegevens over Roos in Brabant Zuid-Oost zijn niet voorhanden. Bij de
Raad voor de Kinderbescherming, als coördinator van de taakstraf, en bij het Openbaar Ministerie
geeft men alleen aan dat men tevreden is over de Roos-aanpak en over de resultaten.
Financiën
De kosten voor de (externe) training van Roos bedragen circa € 800 per deelnemer (exclusief de
inzet van de jeugdreclassering) en worden vergoed door de Raad voor de Kinderbescherming
vanuit de justitiële budgetten voor taakstraffen.

4.3

Basta

Doelgroep Basta
Basta is bedoeld voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar die zich hardnekkig schuldig maken aan
relatief signaalverzuim en waartegen de leerplichtambtenaar een proces verbaal heeft opgemaakt.
Richtinggevend voor de verwijzing naar Basta is dat er sprake is van onwil om naar school te gaan
(vaak voortvloeiend uit gevoelens van onmacht vanwege psychosociale problemen, veelal in
combinatie met een ernstige gezinsproblematiek). Op grond van de ervaringen met het programma
in Rotterdam is bij Basta onderscheid gemaakt in drie doelgroepen jongeren:
- jeugdigen met ernstige psychosociale/psychiatrische problemen; dit zijn vaak meisjes met
internaliserende klachten;
- jeugdige delinquenten; voornamelijk jongens waarvan er een aantal reeds ervaring heeft met een
taakstraf;
- jeugdigen die psychosociale problemen hebben, maar niet in die mate dat de schoolgang er door
belemmerd hoeft te worden.
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Achttien jongeren reageerden niet op uitnodigingen van de coördinator taakstraffen of de jongere kwam afspraken
binnen de taakstraf niet naar behoren na; in 1 Roos-taakstraf hield de jongere zich aan de afspraken van de taakstraf
maar werden de afspraken met de jeugdreclassering (hetgeen ook onderdeel uitmaakt van het ‘Roos-traject’) niet
voldoende nagekomen; in 1 Roos-taakstraf hield de jongere zich niet aan de afspraken van de taakstraf maar kwam
hij wel trouw naar de afspraken van de jeugdreclassering.
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Strafmaat
De leerstraf Basta is een justitiële aanpak gericht op bestrijding van signaalverzuim en heeft tot
doel hardnekkige schoolverzuimers weer te motiveren. Basta wordt in dit kader als een pedagogisch instrument gehanteerd, met een justitiële ‘stok achter de deur’. Het gaat er in de methodiek
niet alleen om dat er straf wordt gegeven maar tevens wordt geprobeerd de jongere op het goede
spoor te krijgen. De werkwijze van Basta is gebaseerd op de ervaringen die men in eerder stadium
op experimentele wijze in Rotterdam heeft opgedaan met het Basta-project47.
De taakstraf Basta wordt voor 60 uur opgelegd op grond van een overtreding van de Leerplichtwet. Na het volgen van de verplichte taakstraf, in de vorm van een dagprogramma tijdens een
periode van drie weken (i.c. 60 uur), heeft de jongere formeel aan zijn vonnis voldaan en is de
strafrechtelijke procedure beëindigd.
Vervolgens kan de jongere deelnemen aan een vrijwillig vervolgtraject van maximaal 10 weken,
dat aansluit op de taakstraf. Dit vervolgtraject heeft een leerplichtwaardige status48.
Inhoud Basta-programma
In de aanpak vanuit Basta tracht men door het aanbieden van activiteiten in een dagprogramma de
‘intrinsieke motivatie’ van de jongere te verhogen voor deelname aan de leerstraf en vervolgens
om weer onderwijs te gaan volgen.
In de uitvoering van Basta zijn volgens de landelijke methodiekbeschrijving (die gebaseerd is op
de ervaringen met het pilotproject in Rotterdam en die hier als referentie wordt gebruikt) verschillende onderdelen opgenomen.
Het betreft zeven modules: diagnostiek, studie, praktische activiteiten, gezinsbegeleiding, psychosociale begeleiding, beroepenoriëntatie en transfer (deels overgaand in nazorg na Basta). Deze
modulen lopen in de praktische uitvoering van het programma door elkaar heen.
Zo vindt in het Rotterdamse Basta-programma, in 1997 gestart als pilotproject en uitgevoerd door
STEK, altijd psychosociale begeleiding plaats ongeacht of de jongere nu in de eerste of de laatste
week van Basta zit. Bovendien maakt men in het Rotterdamse model onderscheid tussen de Bastavariant van drie weken en die van dertien weken. Gezien de beperkte tijd in de drie-weken-variant,
komen bepaalde modules daarin beknopt of niet aan de orde.
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Zie ook: Zonneveld, C. e.a., Leerstraf Basta, de methodiekbeschrijving; PLATO en BJ Midden Holland/Rotterdam; uitgave van de directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid van het ministerie van Justitie, mei 2000.
48
OvJ De Beer geeft in een artikel in Leerplichtvisie (juni 2003, nummer 70) een nadere toelichting op de
leerplichtwaardige status van het “vrijwillige deel” van Basta. De voorziening Basta is in de zin van de Leerplichtwet
1969 een onderwijsinstelling: als de jongere zich in de lokalen van Basta bevindt, zit hij/zij op school. Hij of zij
voldoet dan aan een plicht die al voor hem/haar gold op basis van de leerplichtwetgeving. Dat geldt zowel het
taakstrafgedeelte als het vrijwillige deel. Het bijzondere aan Basta, volgens de Beer, is het motiverende voor en
terugleidende karakter naar het onderwijs, met veel aandacht voor de problemen die een jongere ondervindt bij
terugkeer naar het reguliere onderwijs danwel naar een van de projecten die moeten leiden tot een startkwalificatie.
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Module bij uitvoering van Basta

3 weken Basta
(60 uur taakstraf)

13 weken Basta
(3 weken taakstraf en 10 weken
vervolgtraject)

1 Diagnostiek

+

+

2 Studie

+

+

3 Praktische activiteiten

+

+

4 Gezinsbegeleiding

(beknopt)

+

5 Psychosociale begeleiding

(beknopt)

+

-

+

(beknopt)

+

6 Beroepenoriëntatie
7 Transfer; deels overgaand in nazorg

De inhoud van de programma-modules is als volgt:
Module 1: Diagnostiek
In deze module wordt de actuele stand van zaken van de jongere in kaart gebracht op het gebied
van kennis en gedrag en op sociaal-emotioneel gebied. Hiervoor worden diverse tests afgenomen
en gesprekken gevoerd. Op grond hiervan wordt een individueel handelingsplan opgesteld.
Module 2: Studie
In de module 'Studie' volgt de jongere een individueel onderwijsprogramma, aansluitend op de
vakken die hij volgde op de school van herkomst. Doel van deze module is dat de jongere de
draad van het onderwijs weer oppakt en dat wordt voorkomen dat de jongere verder achter raakt in
de schoolvakken. Ook het oefenen van een aantal studievaardigheden komt in de module 'Studie'
aan de orde.
Module 3: Praktische activiteiten
Door het uitvoeren van gevarieerde activiteiten, bijvoorbeeld op gebied van sport, koken, drama of
op het creatieve vlak, kan een jongere succes ervaren. Dit is van belang voor het zelfbeeld en de
motivatie. Elke week gaat de Basta-groep op 'city-survival' (bijvoorbeeld naar museum of bowlingcentrum). Dan moeten de (sociale) vaardigheden die bij Basta worden geleerd, in de buitenwereld in praktijk worden gebracht.
Module 4: Gezinsbegeleiding
De centrale vraag bij de module 'Gezinsbegeleiding' is: hoe krijgen ouders hun kind (weer) tot
regelmatige schoolgang? De gezinsbegeleider van Basta geeft gedurende dertien weken persoonlijke begeleiding aan de ouders bij het oefenen van deze vaardigheden. De werkwijze verloopt
hierbij van sturend, via begeleidend, naar zelfstandig.
Module 5: Psychosociale begeleiding
Bij Basta is de mentor degene die primair de psychosociale hulpverlening aan de jongere vormgeeft. Doel is dat de individuele jongere zich een aantal vaardigheden eigen maakt die nodig zijn
om op school goed te kunnen functioneren. Een aantal voorbeelden waarop de psychosociale
begeleiding betrekking kan hebben: met jongere achterhalen welke problemen er spelen, begeleiden van 'omgaan met anderen', communicatie oefenen, zoals ‘hoe stel ik een vraag?’ en begeleiding bij praktische zaken.
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Module 6: Beroepen-oriëntatie, de ‘Talentenjacht’
Tijdens Beroepen-oriëntatie werkt de activiteitenbegeleider van Basta die dit onderdeel verzorgt,
voornamelijk individueel met de jongere. Samen proberen ze erachter te komen wat de jongere wil
en kan en zoeken ze naar welk project of welke school daarbij past. De beroepenoriëntatie omvat
verschillende onderdelen. De activiteitenbegeleider geeft aan de casemanager door naar welke
beroeps- of opleidingsrichting de interesse van de jongere uitgaat. De casemanager gaat hier nader
mee aan de slag in de module ‘Transfer’.
Module 7: Transfer
Bij ‘Talentenjacht’ ligt het accent op het vinden van een geschikt leer/werktraject. Aansluitend is
bij ‘Transfer’het doel in een ritme te komen van leren/werken en uitval te voorkomen. Dit tracht
men te realiseren doordat:
- geprobeerd is een motiverend leer/werktraject voor de jongere te vinden;
- de jongere vanuit de expertise van het leer/werktraject gericht wordt begeleid;
- de voortgang van de jongere in het oog wordt gehouden; in elk geval rapporteert de casemanager in de eerste, derde en zesde maand terug aan Basta;
- een proces-verbaal als stok achter de deur fungeert: wordt in de fase van nazorg toch gespijbeld, dan wordt dit gesignaleerd en doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.
Transfer en nazorg zijn niet altijd geheel van elkaar te onderscheiden. Bij transfer staat het bevorderen van een goede overgang tussen Basta en vervolgtraject centraal. Bij nazorg gaat het erom
nog enige tijd zicht te houden op het reilen en zeilen van de jongere en zo nodig actie(s) te (laten)
ondernemen. Als het goed is, vloeien de activiteiten van transfer en nazorg geleidelijk in elkaar
over.
Theoretische onderbouwing van Basta-methodiek
Bij Basta wordt gewerkt met een gedragstherapeutische methode (GT), zoals die bij het Paedologisch Instituut Duivendrecht is ontwikkeld. Deze methodiek houdt in dat sprake is van een combinatie van enerzijds een strakke structuur, met een grote regelmaat, duidelijke regels en vaste
consequenties bij overtreding daarvan en anderzijds een grote mate van positieve aandacht voor de
deelnemers en consequente beloning van positief gedrag. Binnen deze methodiek wordt uitgegaan
van het ‘sociale competentie model’.
Het programma werkt met een belonings- en sanctioneringssysteem in de vorm van punten en
waarschuwingen. De waarschuwingen bestaan uit witte, gele en rode kaarten; een rode kaart
betekent het einde van deelname aan het programma.
Bij Basta in Den Haag wijst men, als voorbeeld, op de regelmaat in de structuur van het programma. Volgens het projectverslag van Basta komt deze structuur tot uiting in de manier waarop gebruik wordt gemaakt van een vaste dagindeling. Zo krijgen de deelnemers wekelijks een
groepstraining waarin aandacht wordt besteed aan diverse sociale vaardigheden. Hiermee kunnen de deelnemers direct oefenen in de vorm van rollenspellen. De training richt zich op het
aanleren van gewenst gedrag als alternatief voor het tot dusver vertoonde ongewenst gedrag.
Daarnaast krijgen de deelnemers twee keer in de week sport. Dit wordt als essentieel onderdeel
van het programma gezien om deelnemers kennis te laten maken met diverse sporten. Zij ervaren op deze manier dat er ook andere vormen van vrijetijdsbesteding zijn. Elke week vindt er
een groepsactiviteit plaats zoals een museumbezoek of een voorlichting van bijvoorbeeld een
wijkagent. Dit om de kennis van de deelnemers te vergroten en in het geval van de wijkagent,
de deelnemers een positief in plaats van een negatief contact te laten ervaren.
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De deelnemers vormen een groep van acht personen, waar ieder voor zich een eigen leerproces
doorloopt. Er wordt gekeken naar de begeleiding en hulp die de deelnemer als individu behoeft.
Elke deelnemer krijgt wekelijks een individuele training (IT) van de gedragstrainer die zijn/haar
mentor is. Deze IT vormt een essentieel onderdeel van de gedragtherapeutische methodiek.
De eerste drie weken van het programma bestaan deze trainingen uit het verzamelen van gegevens en observaties om zo tot een diagnose te komen. Op basis hiervan wordt een individueel
trainingsplan (ITP) opgesteld dat als uitgangspunt zal dienen voor de resterende periode dat de
deelnemer het Basta-programma volgt. Deze ITP kan worden gezien als een persoonlijk leerplan dat een belangrijk instrument vormt tijdens de Basta-periode.
De gedragstrainers zijn tijdens het programma voortdurend aanwezig, ook tijdens de pauzes en
de lunch. Gedurende de gehele dag kunnen de deelnemers zo worden aangesproken op ongewenst gedrag en krijgen ze de gelegenheid dit gedrag zonder gezichtsverlies te corrigeren.
Naast het trainen van sociale- en schoolvaardigheden wil men ook het educatieve element meer
aandacht geven. Educatie vormt bij Basta Den Haag drie keer in de week een vast programmaonderdeel. Daarnaast zijn er programma-onderdelen waarbij de educatieve component de boventoon voert en er op praktische wijze kennis wordt vergaard. Zo is er een wekelijkse nieuwsbespreking waarbij deelnemers individueel een krantenbericht uitkiezen. Dit wordt besproken
en meningen worden uitgewisseld. In de groepsactiviteiten wordt een bezoek gebracht aan de
bibliotheek, musea, informatiecentra als het JIP of het Mondriaan. Deelnemers krijgen regelmatig een huiswerkopdracht mee na deze bezoeken, zodat zij kunnen oefenen in het maken en op
tijd inleveren van opdrachten hetgeen voor de terugkeer naar school van belang is. In de groepstraining wordt er kennis overgebracht op het gebied van omgangsvaardigheden, instanties,
verschillende culturen, et cetera.
Op de vaste tijden wordt kennis bijgebracht via computerprogramma’s of uit werkmappen en
waar mogelijk is er gelegenheid tot het leren uit eigen boeken. In de eerste week van het programma wordt bij de deelnemer een studievoorwaardentest afgenomen, zodat duidelijk wordt
welke vaardigheden op het gebied van studeren de aandacht behoeft.
De deelnemers kunnen op de computer met cd-roms diverse vakken oefenen, zodat zij (in
principe) de aansluiting met school niet verliezen. Bij de computerprogramma’s worden er door
de deelnemers cijfers behaald, die op een gemiddeldelijst worden bijgehouden zodat voor de
deelnemers inzichtelijk wordt of ze vooruitgang boeken. Vakken waar de deelnemers moeite
mee hebben worden zonodig extra geoefend. Basta stelt de stof zodanig aan te bieden dat deelnemers iets leren wat ze op korte termijn kunnen gebruiken en/of boeiend vinden. Van de deelnemers wordt inzet, concentratie en doorzettingsvermogen gevraagd om iets te leren gebruiken.
Basta-route voor organisaties
De te ondernemen activiteiten van verscheidene organisaties in de toeleidingsfase kunnen nader
worden gespecificeerd in een stappenplan, de ‘Basta-route’. De activiteiten in deze route voor de
toeleiding, voorafgaand aan deelname aan Basta, bestaan uit:
- melding van schoolverzuim door de scholen
- het opstellen van een proces verbaal door Leerplichtzaken
- de melding van het proces verbaal aan het OM en de Raad voor de Kinderbescherming
- het casuïstiekoverleg en selectie van deelnemers aan Basta
- de afhandeling door het OM, wat betreft beoordeling en vervolging
- onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming (rapportage basisonderzoek)
- de kantonzitting (overwegingen van de rechter, opvolging advies)
- intake in Basta.
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In het kader van de Basta-aanpak is de justitiële routing door BBSO nader beschreven.
De eerste beoordeling van jongeren voor het Basta-traject geschiedt aan de hand van de opgestelde processen verbaal door bureau Leerplicht. Deze processen verbaal worden bilateraal besproken
tussen de casemanager/leerplichtambtenaar bij bureau Leerplicht en een parketsecretaris bij het
Openbaar Ministerie.
Door de parketsecretaris bij het OM wordt aan de hand van de binnengekomen processen verbaal
en overleg met Leerplicht aldus een eerste selectie gemaakt van mogelijke Basta-waardige zaken.
De eerste selectie van Basta-kandidaten vormt aldus formeel een taak van de parketsecretaris van
het jeugdteam bij het Openbaar Ministerie. Bij de ‘puur juridische’ beoordeling van de leerplichtzaken wordt door de parketsecretaris alleen gekeken naar de leeftijd van de jongere, of hij of zij
veelvuldig heeft verzuimd en of er (met een indicatie van de afdeling Leerplicht) mogelijk een
kans van slagen is om weer naar school terug te keren.
Vervolgens komen de dossiers van de betreffende jongeren in het Basta-casuïstiekoverleg aan de
orde indien duidelijk is geworden dat justitieel ingrijpen gewenst is. In dit overleg wordt bepaald
welke jongeren het advies ‘Basta’ krijgen en kunnen worden gedagvaard voor zitting bij de kantonrechter. Tijdens het casuïstiek-overleg wordt derhalve bezien of de partijen Basta een passende
maatregel vinden voor de betreffende jongere.
De Raad voor de Kinderbescherming start in principe op dat moment, bij een mogelijke Bastazaak, een raadsonderzoek bij het gezin. Uit dit raadsonderzoek, dat volgens afspraak binnen zes
weken afgerond dient te zijn, komt al dan niet het advies Basta op te laten leggen en het (Basta-)
advies gaat mee naar de OvJ voor de inmiddels geplande kantonzitting.
Indien Basta door de kantonrechter wordt opgelegd, meldt de coördinator taakstraffen van de
Raad voor de Kinderbescherming de betreffende jongere aan bij Basta voor het uitvoeren van de
leerstraf. De coördinator taakstraffen van de RvK heeft in dit kader een begeleidende functie en is
verantwoordelijk voor het toezicht op de jongere wat betreft het gegeven of de jongere aan de
verplichtingen voor de leerstraf (de eerste drie weken, i.c. de 60 uur) heeft voldaan.
Bij afronding van het verplichte leerstrafgedeelte wordt door het DTC met de Basta-jongere een
ITP-bespreking (voor individuele trainingsplanning) gevoerd; ook ouders en eventuele andere
betrokkenen worden voor dit gesprek uitgenodigd.
De Raad voor de Kinderbescherming heeft, gezien het feit dat de jongere aan de taakstraf van 60
uur heeft voldaan, daarna formeel geen directe bemoeienis meer met het mogelijke vervolg van
het traject door de jongere. De Raad stelt vervolgens het Openbaar Ministerie op de hoogte of de
jongere aan de opgelegde taakstraf heeft voldaan.
Bij het vervolgtraject van de jongere, wat betreft het al dan niet deelnemen aan het nietstrafrechtelijke deel van het Basta-programma, is vooral de rol van Leerplicht van belang aangezien het taakstrafgedeelte is afgerond en het gemeentelijke toezicht (weer) voorop staat.
Bij bureau Leerplicht vervult in principe een van de leerplichtambtenaren de functie van casemanager en deze neemt ook na afloop van de leerstraf de rol over van de plaatsende instantie voor
de vervolgfasen van het programma. Dit betekent dat het vervolgtraject onder de verantwoordelijkheid van bureau Leerplicht valt.
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Locaties van uitvoering Basta-programma
Het Basta-programma wordt uitgevoerd in de volgende gemeenten: Rotterdam e.o, Den Haag,
Maastricht, regio Parkstad Limburg (Heerlen, Sittard), Tilburg, Bergen op Zoom, Lelystad,
Gouda/Alphen aan de Rijn, Delft (in samenwerking met Den Haag) en Dordrecht (begin 2004).
Het Basta-programma wordt in deze gemeenten door de volgende organisaties uitgevoerd:
- STEK voor jongeren uit Rotterdam (e.o.) en Gouda/Alphen aan de Rijn
- het Leger des Heils met dagtrainingscentra in Lelystad, Tilburg, Maastricht, Den Haag en
Delft
- Xonar in Heerlen
- Trivium in Dordrecht
- de Zuidwester in Bergen op Zoom.
Het Basta-programma kende sinds 2000 ook uitvoering in Zwolle bij het Dagtrainingscentrum
(DTC) van het Leger des Heils maar men is vanwege het geringe aantal deelnemers in de zomer
van 2003 met Basta gestopt.
In bijlage 2 worden kenmerken van Basta-projecten in verschillende locaties uitgebreid beschreven. In het volgende beperken we ons tot de belangrijkste resultaten van wetenschappelijke evaluaties over twee Basta-projecten.
Evaluatie, resultaten en effecten van Basta
De Basta-aanpak is in Rotterdam en Den Haag wetenschappelijk geëvalueerd, in andere gemeenten zijn alleen door de uitvoerende organisaties in- en doorstroomgegevens aangeleverd om een
beeld te geven van de deelname aan het programma (zie bijlage 2).
Evaluatie Basta Rotterdam
Het Basta-programma in Rotterdam, dat als pilotproject is gestart in 1997 en een experimentele
periode kende tot januari 1999, is door Slavenburg en van der Vegt (1998) onderzocht. In het
evaluatieonderzoek is met name de bruikbaarheid onderzocht van het project om hardnekkig
spijbelen tegen te gaan.
Bij de meting tijdens deze evaluatie bleek een deelname van 32 jongeren aan Basta, met een
lichte meerderheid aan meisjes. De gemiddelde leeftijd van de Basta-deelnemers was vijftien
jaar. De meeste deelnemers hebben een andere etnische achtergrond dan de Nederlandse.
Van de 29 jongeren die in de betreffende periode bij Basta zijn uitgestroomd, bleek dat er 23
(79%) de taakstraf volledig hadden afgemaakt.
Het onderzoek naar het pilot-project gaf onder meer ook aan dat de problematiek van de jongeren die bij Basta komen veel zwaarder is dan verwacht. Er is wat betreft het naar school gang
vaak sprake van een complexe dialoog tussen het 'niet willen' en 'niet kunnen'. Er speelt dus veel
meer dan alleen het motiveren van jongeren om weer naar school te gaan. Jongeren hebben vaak
al jaren problemen met school.
Ook is er bijna altijd sprake van min of meer problematische gezinssituaties waarin de relatie
tussen de jongere en zijn of haar ouder(s) verstoord is. Het gezin kan de jongere vaak niet de
structuur en ondersteuning bieden die nodig is om naar school te gaan. Veel jongeren hebben
daarnaast te maken met psychosociale en psychiatrische problemen, zwakbegaafdheid, criminele activiteiten en andere problemen. Dit betekent dat veel deelnemers aangewezen zijn op hulpverlening. Hoewel Basta een rol speelt bij het in gang zetten van hulpverlening, blijken capaciteits- en plaatsingsproblemen bij diverse instellingen dit te bemoeilijken.
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Bij de pilot van Basta in Rotterdam bleek dat het project bij een aantal deelnemers een positieve
gedragsverandering tot stand had gebracht en een verbetering in sociale vaardigheden. Het is
echter onduidelijk in hoeverre verbeteringen zich ook voortzetten wanneer jongeren weer naar
school (zouden moeten) gaan. De bereikte ‘lik op stuk’ -aanpak achtte men wel een belangrijke
verbetering in de aanpak van verzuim; jongeren worden sneller geconfronteerd met hun gedrag
en aangesproken op hun verantwoordelijkheid.
Ten aanzien van de effecten van de pilot op het weer naar schoolgaan blijkt dat de meeste
jongeren niet meer in het reguliere onderwijs terecht komen.
Uit de gegevens van het experiment in Rotterdam bleek dat bijna een derde deel (31%) van de
deelnemers in het reguliere onderwijs terecht waren gekomen (9 jongeren). Andere deelnemers
zijn geplaatst in een spijbelopvangproject (2) of een ander dagopvangproject (6). Drie deelnemers zijn uiteindelijk in een internaat geplaatst terwijl drie andere deelnemers werken of naar
werk begeleid worden. Van zes ex-deelnemers is het onbekend waar ze terecht zijn gekomen.
De meeste jongeren komen dus niet meer in het reguliere onderwijs terecht. Het feit dat de
nazorgfunctie nauwelijks vorm heeft gekregen speelde hierbij volgens het onderzoek een rol.
Bij de medewerkers van Basta bestond daarnaast twijfel of voor veel deelnemers, gezien de
problematiek, het terugplaatsen in het reguliere onderwijs een reële optie is.
Evaluatie Basta Den Haag
Het Basta-programma in Den Haag is in de periode augustus 2000-augustus 2001 door BBSO49 op
verscheidene onderdelen onderzocht. De resultaten bij de Basta-jongeren over deze periode waren
als volgt:
- de instroom bij Basta bedroeg 30 jongeren, met een ongeveer gelijke verdeling naar jongens
en meisjes en naar etnische achtergrond (autochtoon-allochtoon);
- de leeftijd van de deelnemende jongeren was, gezien de leerplichtige leeftijd, redelijk hoog;
bijna de helft van de jongeren was 16 jaar bij de start van het programma en derhalve op niet
al te lange termijn niet meer volledig leerplichtig;
- de leerstraf is door bijna alle jongeren voltooid; slechts twee jongeren hebben niet aan de
leerstraf voldaan (één jongere is bovendien al snel naar school teruggegaan);
- de leerstrafperiode heeft voor de jongeren ook tot gevolg gehad dat zij een keus hebben gemaakt voor het vervolgprogramma van (maximaal) 10 weken. Het overgrote deel van de jongeren (circa 90%) is met dit niet-strafrechtelijk deel van het traject gestart. De ervaringen van
de jongeren met het leerstraftraject en de ITP-gesprekken met de jongere hebben hen overtuigd van de noodzaak van het vervolgtraject. Daarbij speelt mee dat een deel van de jongeren
beseft dat men geen andere keus heeft; indien hij of zij het vervolgtraject niet volgt is men
verplicht naar school te gaan, hetgeen ze vaak al lang niet meer gedaan hebben;
- meer dan de helft van de jongeren hebben het vervolgtraject (nagenoeg) volledig gevolgd en
zijn derhalve 12-13 weken in het Basta-programma opgenomen geweest. Iets minder dan de
helft van de jongeren heeft het vervolgtraject gedeeltelijk gevolgd.
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Boekhoorn, P., Basta!, evaluatie van de leerstraf voor hardnekkige schoolverzuimers in Den Haag, BBSO,
Nijmegen, november 2001.
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Een deel van deze jongeren is niet in staat of niet bereid het vervolgtraject geheel af te ronden;
sommige jongeren haken af, ook omdat men weet dat zij niet meer in het verplichte traject
zijn opgenomen.
Juist in deze tweede periode houden de betreffende jongeren zich niet meer aan de huisregels
van Basta en krijgen steeds vaker met waarschuwingen en vervolgens 'rode kaarten' (de jongeren die uit het programma verwijderd zijn hebben in de vijfde en zesde week van het programma een rode kaart gekregen);
van de Basta-jongeren is de helft een opleiding gaan (ver)volgen binnen het regulier voortgezet onderwijs of bij het beroepsgerichte onderwijs. De helft van de Basta-jongeren is daarmee
naar het onderwijs (terug)geleid;
de instroom bij het onderwijs vindt vooral plaats bij de jongeren die het Basta-programma
(bijna) geheel, dat wil zeggen 12-13 weken, hebben gevolgd. De slaagkans is in dit opzicht
derhalve groter bij de jongeren die het gehele traject volgen;
een kwart van de Basta-jongeren is verwezen naar en geplaatst bij andere (leerwerk)voorzieningen in Den Haag, zoals RIJ, STAP en BOL;
het programma heeft bij circa een kwart van de deelnemers geen positieve effecten gehad; niet
alleen zijn deze jongeren voortijdig met het programma gestopt, zij hadden op het moment
van de eindmeting ook geen plaats op een reguliere vo-school of bij een opleiding. Het beoogde motiverende effect van de leerstraf Basta is bij hen in dit kader niet herkenbaar.

Net als bij het Basta-project in Rotterdam blijkt dat de problematiek ook bij de Basta-jongeren in
Den Haag zwaarder is dan oorspronkelijk werd verondersteld. De jongeren hebben vaak al een
langere tijd problemen met hun schoolgedrag en zijn te kenmerken als hardnekkige schoolverzuimers. Daarnaast is bij de jongeren vaak sprake van een problematische thuissituatie: gescheiden
ouders, emotionele en lichamelijke mishandeling, alcoholisme bij ouders, et cetera.
In de schoolsituatie hebben de jongeren problemen met docenten en vaak ook met andere leerlingen, hetgeen symptomen zijn van een groter probleem in de persoonlijkheidsontwikkeling. De
meeste Basta-jongeren hebben, na verschillende schoolwisselingen, de school al langer geleden
‘vaarwel’ gezegd. In dit opzicht heeft men met een relatief ‘zware’ groep jongeren te maken, die
niet alleen op hun schoolverzuim kunnen worden aangesproken. De invalshoek van Basta, als
‘schoolverzuimproject’, raakt daarmee een deel van de problemen waarmee de jongeren te kampen hebben. Het Basta-programma kan in dit kader wel een ingang zijn voor jongeren die al langer
meerdere problemen hebben.
Ten aanzien van de Basta-aanpak in Den Haag zijn in het evaluatie-onderzoek de volgende conclusies geformuleerd:
- deelnemende jongeren ronden bijna allen de leerstrafperiode van drie weken af;
het verplichte karakter van de straf en de opbouw van het programma geven de mogelijkheid
deze jongeren, weer na lange tijd van verzuim, een regelmatige structuur te bieden;
- door de jongeren wordt na de leerstrafperiode veelal ook het niet-strafrechtelijke vervolgprogramma gevolgd; in Den Haag bijna 90% is met dit vervolgtraject gestart en van hen heeft
weer meer dan de helft het vervolgtraject afgerond;
- het Basta-programma heeft, bij een beschouwing van het verloop en de resultaten bij de
jongeren, positieve effecten gehad bij ruim driekwart van de deelnemers.
De helft van de jongeren is naar het onderwijs (terug)geleid, ruim een kwart van de Bastadeelnemers is verwezen naar en geplaatst bij andere voorzieningen, terwijl het programma bij
bijna een kwart van de deelnemers geen positieve effecten heeft gehad; deze jongeren zijn
voortijdig met het programma gestopt en zij hebben geen plaats op een reguliere vo-school of
bij een opleiding gekregen;
- de uitvoering van het Basta-programma heeft ook aanleiding gegeven de samenwerking
tussen betrokken organisaties verder gestalte te geven. Om de Basta-aanpak goed vorm te
kunnen geven is namelijk een heldere afstemming over taken, inzet, verantwoordelijkheden
en bevoegdheden van groot belang.
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Deze samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming, Leerplichtzaken en Openbaar
Ministerie is in eerste instantie relatief moeilijk verlopen, met name vanwege de 'grensconflicten' die besproken dienden te worden. Het zoeken naar overeenstemming wat betreft visie en
verwachtingen is hierbij essentieel. Verbetering van de samenwerking en uitvoering kan geschieden door een specificering van de aanpak vanuit de onderscheiden organisaties (zie ook
de eerder beschreven ‘Basta-route’) .

Conclusies (vervolg)aanpak Basta
De Basta-programma’s in Rotterdam en Den Haag zijn in wetenschappelijke evaluaties globaal
beschouwd positief beoordeeld omdat het een goede methode is om bij de geselecteerde ‘multiproblem-jongeren’ ingang te krijgen. Aangezien de aanpak zich op het snijvlak van verzuimbestrijding, jeugdhulpverlening en (justitiële) bestraffing begeeft, is een gecombineerde aanpak
zinvol én noodzakelijk.
De resultaten, zowel wat betreft de effecten bij de jongeren als bij de betrokken organisaties,
gaven aan dat een implementatie van de aanpak in andere gemeenten, onder voorwaarden, waardevol kan zijn. Bij de uitvoering van Basta dient expliciet gekeken te worden naar de volgende
aspecten:
- het aantal (potentiële) deelnemers, te bepalen aan de hand van het aantal processen verbaal
schoolverzuim voor jongeren en vervolgens de Basta-waardigheid van de leerplichtovertredingen.
In verschillende gemeenten waar men Basta uitvoert is de (geringe) omvang en continuïteit
van de instroom van deelnemers een knelpunt (Tilburg, Maastricht, Gouda). In het Bastaproject in Zwolle heeft dit, vanwege het ontbreken van voldoende processen verbaal, inmiddels tot het stopzetten van het programma geleid.
In Rotterdam en Den Haag daarentegen is gezien het verzuim en de verbalisering van jongeren sprake van een beperkte opnamecapaciteit van de Basta-programma’s en ontstaan gedurende een schooljaar wachtlijsten van twee á drie maanden;
- aangezien niet ieder proces verbaal voor een jongere tot een Basta-veroordeling zal leiden, is
een ruime marge nodig wat betreft het aantal op te maken processen verbaal;
- de betreffende gemeenten dienen bij de afdeling Leerplichtzaken over voldoende BOAcapaciteit te beschikken voor het opmaken van het aantal benodigde processen verbaal;
- de plaats van uitvoering is onder meer van belang wat betreft de bereikbaarheid van de voorziening;
- de opzet van een al dan niet nieuwe locatie voor Basta (naast bestaande facilitaire voorzieningen op dit terrein);
- de inhoudelijke en organisatorische samenwerking tussen instanties als Leerplichtzaken, Raad
voor de Kinderbescherming, Openbaar Ministerie en uitvoerende Basta-organisatie staat vaak
nog 'in de kinderschoenen'; men dient zich te realiseren dat tijd en energie gestoken moet
worden in afstemming, samenwerking én overeenstemming;
- continue en persoonlijke aanspreekpunten zijn hier van belang voor het opbouwen van een
netwerk;
- naast het strafrechtelijk traject dient ook het onderwijstraject duidelijk in beschouwing te
worden genomen; een nauwe samenwerking met het onderwijs en eventueel andere (opvang)voorzieningen is van belang om de feitelijke plaatsingsmogelijkheden van jongeren na
het afronden van hun intensieve traject te vergroten zodat de inzet van betrokken begeleiders
én van de jongere geen verspilde energie blijkt te zijn;
- de financiering van de Basta-aanpak vergt een redelijk grote investering.
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Financiering Basta
De financieringsbronnen van het Basta-programma worden gevonden in een bijdrage van de Raad
voor de Kinderbescherming (voor het leerstrafgedeelte van 3 weken) en een bijdrage van de
gemeente (voor het niet-strafrechtelijke deel van 10 weken). Dit betekent dat de Raad 3/13e deel
bijdraagt aan de kosten en de gemeente 10/13e deel.
Bij een deelname aan het Basta-programma van 32 jongeren op jaarbasis wordt bij een bestaande
voorziening uitgegaan van een totale begroting van circa € 200.000. De kosten per deelnemer
bedragen derhalve € 6250, waarvan ongeveer € 1550 door de Raad voor de Kinderbescherming en
€ 4700 door de gemeente wordt betaald.

4.4

Overige justitiële interventies schoolverzuim

In het kader van het ‘officiersmodel’ wordt in arrondissementen ook gezocht naar andere modaliteiten of tussenvormen waarbij de jongeren bijvoorbeeld een sociale vaardigheidscursus (sovatraining) of spijbelmodule krijgen opgelegd variërend van 20 tot 40 uur.
Een voorbeeld hiervan is de door STEK ontwikkelde CORSO-training van 20 uur, waarbij jongeren acht bijeenkomsten volgen. De training is afgeleid van de Basta-training maar minder uitgebreid en kan via het officiersmodel worden aangeboden.
De CORSO-aanpak is op papier uitgewerkt en de organisatie is in principe voorhanden, maar in
Rotterdam wordt slechts zeer incidenteel voor deze interventie gekozen.
Ook BIG heeft als aanbieder van individuele en groepstrainingen cursussen ‘sociale vaardigheden’
ontwikkeld die personen individueel of in groepsverband kunnen volgen. Deze trainingen kunnen
in de arrondissementen door de officier van justitie worden opgelegd in het geval van veelvuldig
schoolverzuim leidend tot een straf van 20 tot maximaal 40 uur.
In het arrondissement Rotterdam wordt naar aanvullingen gezocht waarbij men in zogeheten ‘SILzittingen’50 kijkt naar de overtreding en naar de mogelijkheid om het ‘kind weer terug naar school
te krijgen’.
In het kader van het OvJ-model wordt tot 40 uur een leer- of werkstraf of een sova-training opgelegd. Voor een afdoening van schoolverzuim via het officiersmodel gelden (in Rotterdam) de
volgende voorwaarden:
- de jongere is leerplichtig en tussen 12 en 17 jaar oud
- er is sprake van verwijtbaar verzuim
- verzuim is één of meer uren per week/maand met een maximum van 20 dagen per kwartaal
- er is geen sprake van een gecompliceerde achterliggende problematiek (ernstig gebrek aan
motivatie of langdurig/blijvend verzuim, psychische of psychiatrische problematiek)
- de jongere heeft niet eerder een oproep voor een gesprek in het kader van het OvJ-model
gehad en is niet eerder gedagvaard voor de kantonrechter in verband met schoolverzuim.
Bij dit OvJ-model gaat men derhalve uit van matig schoolverzuim en van het ontbreken van een
achterliggende problematiek bij de jongere. Bij ‘achterliggende problematiek’ noemt men ernstig
motivatiegebrek of langdurig/blijvend verzuim en psychische of psychiatrische problematiek.
Indien het verzuim hardnekkiger is en er speelt bij de verzuimende jongere ook een specifieke
achtergrondproblematiek kijkt men op de kantonzitting naar het bestaande, al dan niet justitiële,
aanbod. De keuze kan dan gemaakt worden voor een sova-training tot 40 uur, Basta (voor 60 uur),
naar een aanpak via ITB-Criem (in geval van meervoudige problematiek bij allochtone jongeren)
50

SIL staat voor Standaard Interventie Lijst. De SIL is per april 1996 in alle politiedistricten van de politieregio
Rotterdam-Rijnmond ingevoerd waarbij het uitgangspunt is dat bij de afdoening van jeugdstrafzaken het beginsel
geldt van ‘taakstraf, tenzij’.
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of via een hulpverleningstraject (zoals ‘Catch’) indien de uitvoerende jeugdhulpverlening aangeeft
dat een dergelijk traject ook voor de betreffende jongere toepasbaar is.
Indien deze leerstraffen bij de betreffende jongere niet mogelijk zijn of al eerder niet effectief zijn
gebleken gaat men over tot een werkstraf of een geldboete (voor kinderen variërend van €50 €250).
In het volgende schema wordt een beeld gegeven van de aanpak van schoolverzuim in Rotterdam, zoals gehanteerd in de pilot Leerplicht West. Hierin zijn meerdere modaliteiten voor de
afdoening opgenomen, waaronder ook Halt (zie ook paragraaf 4.5)51.
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Bron: Klaver, J., Evaluatie pilot handhaving Leerplicht West, 2002.
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Een variant in de justitiële interventie die incidenteel bij licht (tot matig) verzuim wordt toegepast
is het Onderhoud ten Parkette (OTP) door de officier als een waarschuwing aan de jongere en als
voorfase voordat ongeoorloofd verzuim feitelijk door het OM zal worden aangepakt. Deze aanpak
is op dit moment van het arrondissement Leeuwarden en Assen bekend.
Financiering
De financiering van de verschillende genoemde alternatieven voor verzuimbestrijding, vanuit het
officiersmodel opgelegd, komen uit de budgetten van de Raad voor de Kinderbescherming. Voorbeelden hiervan zijn de sociale vaardigheidstrainingen die in de regel circa € 700 per deelnemer
kosten (bij acht bijeenkomsten van 1,5 uur).

4.5

Halt en schoolverzuim

De Halt-aanpak
Halt-bureaus houden zich bezig met het begeleiden van jongeren die betrokken zijn bij lichte
vormen van criminaliteit. Deze jongeren worden, als ze door de politie worden aangehouden
voor het plegen van vandalisme en (bepaalde vormen van) vermogenscriminaliteit, direct doorverwezen naar een Halt-bureau. Daar wordt de jongeren de mogelijkheid geboden de zaak ‘weer
goed’ te maken door de schade te herstellen of vergoeden of door een andere tegenprestatie voor
de benadeelde te leveren, bijvoorbeeld werkzaamheden te verrichten.
De betreffende jongeren dienen veelal werkzaamheden te verrichten die een relatie vertonen met
de aard van het gepleegde delict. Deze straf kan voor hoogstens 20 uur worden opgelegd.
Als jongeren met deze Halt-procedure instemmen, bemiddelt Halt tussen jongere en benadeelden; Halt organiseert vervolgens het werk en ziet toe op eventuele schadebetaling.
De ouders van de jongere dienen in te stemmen met de Halt-afdoening; toestemming van de
officier van justitie is vereist bij een afwijking van de gestelde Halt-criteria. Als de Haltprocedure naar wens verloopt, is de zaak daarmee afgedaan en blijft een aantekening in de
justitiële documentatie voor de jongere achterwege.
De Halt-afdoening is formeel omschreven als “de aanpak van strafbare feiten ten aanzien van
jeugdigen, onder verantwoordelijkheid van het OM, gericht op voorkoming van toezending van
een opgemaakt proces verbaal aan de officier van justitie, een en ander als omschreven in artikel
77e WvSr”52.
Als de jongere echter de mogelijkheid van een Halt-afdoening weigert of de procedure niet voltooit, wordt de zaak teruggezonden naar de verwijzende instantie, in casu de leerplichtambtenaar.
Deze legt de zaak voor aan het Openbaar Ministerie waarna de officier van justitie alsnog een
taakstraf, in de vorm van een werk- of leerstraf, kan voorstellen van maximaal 40 uur. Aan de
Raad voor de Kinderbescherming wordt in dit geval gevraagd een basisonderzoek in te stellen
naar de achtergrond van de jongere. Als de jongere het aanbod van de officier weigert komt de
zaak voor bij de rechter.
Bij de theoretische onderbouwing van de Halt-aanpak, die bij de start van Halt begin jaren tachtig
met name aangegeven werd als een alternatieve vorm van vandalismebestrijding, wordt verwezen
naar de ‘exhange-theorie’. Deze theorie stelt dat mensen dat gedrag vertonen dat het meeste
oplevert en in vergelijking met mogelijke gedragsalternatieven het minste kost. Dit betekent
bijvoorbeeld voor vandalisme dat jongeren vandalisme zullen plegen wanneer dat erg veel oplevert in vergelijking met andere gedragingen en/of de ‘kosten’ van het plegen van vandalisme erg
laag zijn of helemaal ontbreken53.
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College van procureurs-generaal, Aanwijzing Halt-afdoening, april 1999.
Hees, A. van, Halt rapport, Alternatief afdoen van vandalistisch gedrag, 1988.
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De Halt-afdoening heeft na verloop van tijd een wettelijke basis gekregen54. Het Wetboek van
Strafrecht biedt een juridisch kader om minderjarigen die strafbare feiten van betrekkelijk
geringe ernst hebben gepleegd via de Halt-afdoening buiten het justitiële circuit te houden (art.
77e WvSr). Een en ander is juridisch vormgegeven door middel van een (voorwaardelijke)
sepotbevoegdheid door de politie onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie.
Art. 77e WvSr regelt dat door de officier van justitie aangewezen opsporingsambtenaren de
jeugdige kunnen aanbieden dat zij deelnemen aan een Halt-project55. Deze gedelegeerde bevoegdheid kan door de officier van justitie worden verleend aan elke ambtenaar met opsporingsbevoegdheid (waaronder ook een daartoe bevoegde, BOA-leerplichtambtenaar).
Teneinde een vlotte proceduregang niet te belemmeren kunnen, volgens de aanwijzing Haltafdoening, per regiokorps van de politie meerdere (of zelfs alle) opsporingsambtenaren worden
aangewezen. Omtrent de naleving en uitvoering van deze aanwijzing wordt door de opsporingsambtenaar verantwoording afgelegd op een door de officier van justitie te bepalen wijze.
Halt-delicten
In het Besluit Aanwijzing Haltfeiten is omschreven welke delicttypen in aanmerking komen
voor een Halt-afdoening56. Dergelijke overtredingen en misdrijven, waaronder winkeldiefstal,
vernieling, graffiti, vandalisme en baldadigheid worden ‘Haltwaardige’ feiten genoemd.
In de richtlijnen van het college van Procureurs-Generaal inzake de Halt-afdoening is onder
meer bepaald dat ook Halt-afdoeningen op incidentele of experimentele basis kunnen plaatsvinden voor feiten die niet in het Besluit Aanwijzing Haltfeiten staan opgesomd57. Voorwaarde
daarvoor is wel dat de officier van justitie daarin toestemt. Bij Haltwaardige feiten, zoals winkeldiefstal en vandalisme, is deze toestemming in principe niet vereist.
In verscheidene arrondissementen worden Halt-procedures toegepast bij delicten die strikt
genomen niet Haltwaardig zijn. Dit bleek in eerste instantie uit een inventarisatie van Halt
Nederland en vervolgens uit een onderzoek van Leerkes (2002). Uit dit laatste onderzoek komt
naar voren dat het bij niet Haltwaardige feiten vooral gaat om delicten uit de categorie eenvoudige mishandeling, diefstal met braak en wapenbezit.
Schoolverzuim, overtredingen van de wegenverkeerswet, belediging van een ambtenaar en
andere delicten werden in mindere mate door middel van Halt afgedaan. Hoewel het beleid bij
geen van deze delicttypen (met uitzonering van bepaalde vormen van schoolverzuim) erop is
gericht om ze naar de Haltbureaus door te verwijzen, komen volgens Leerkes Halt-afdoeningen
voor sommige vormen zo regelmatig voor dat zij in sommige arrondissementen nagenoeg de
status hebben van een Haltwaardig feit.
Onder de niet-Haltwaardige feiten, die in de door Leerkes onderzochte zes arrondissementen elf
procent van het totale aantal afdoeningen uitmaken, zijn vooral eenvoudige mishandeling,
diefstal door middel van braak en inklimming en overtredingen van de Wet Wapens en Munitie
en van de Wegenverkeerswet sterk vertegenwoordigd. Op wat kleinere schaal hebben daarnaast
Halt-afdoeningen plaatsgehad voor verduistering in dienstbetrekking, schoolverzuim, vervalsingen, belediging, bedreiging, milieuovertredingen en aanranding.
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Dit is vastgelegd in de Wet Herziening Jeugdstrafrecht, september 1995.
Zie onder meer: College van procureurs-generaal, Aanwijzing Halt-afdoening, april 1999.
56
Besluit Aanwijzing Haltfeiten 25 januari 1995, gewijzigd per 24 juni 1996 en 13 april 1999.
57
In een (recenter) besluit van de Minister van Justitie (‘Besluit van 25 augustus 2003, houdende wijziging van het
Besluit aanwijzing Halt-feiten’, Staatsblad 2003, nr. 341) is gekozen voor een beperkte uitbreiding van de Halt-feiten,
namelijk alleen met strafbare feiten uit de Wet personenvervoer. De uitzonderingsmogelijkheid waarvoor toestemming van de OvJ nodig is (en waarvan tot nu toe gebruik wordt gemaakt bij schoolverzuim) blijft gehandhaafd, maar
volgens het besluit is ‘met het openbaar ministerie (...) afgesproken dat de bepaling met terughoudendheid zal
worden toegepast’. Het Besluit had tot doel de diversiteit van Halt-toepassingen terug te brengen tot de bekende Haltwaardige feiten en de uitzonderingsmogelijkheid alleen toe te passen in incidentele gevallen.
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Procedure bij Halt-bureau
Een jongere die naar Halt is verwezen wordt, evenals zijn of haar ouders, uitgenodigd voor een
gesprek op het Halt-bureau. Daar wordt hem of haar uitgelegd hoe Halt precies werkt en wat er
van de jongere verwacht wordt. De jongere kan nu nog kiezen om, in plaats van te gaan werken
via Halt, toch naar de officier van Justitie doorgestuurd te worden. Kiest de jongere voor Halt,
dan worden verdere afspraken gemaakt over de strafwerkzaamheden, de schadevergoeding
en/of andere opdrachten (zoals verplicht een voorlichtingsvideo bekijken). De afspraken worden
op papier gezet en aan alle partijen ter goedkeuring voorgelegd. Wanneer een jongere jonger
dan 16 jaar is, moeten ook de ouders hun schriftelijke goedkeuring aan de Halt-afdoening geven. De werkzaamheden hebben bij voorkeur betrekking op het gepleegde feit zelf.
Halt en schoolverzuim
Vanuit verscheidene arrondissementen wordt aangegeven dat een Halt-afdoening ook regelmatig
voor schoolverzuim wordt toegepast terwijl deze leerplichtovertreding niet in het Halt-besluit als
een Halt-waardig feit is opgenomen. De inventarisatie heeft mede tot doel zicht te krijgen op de
feitelijke toepassing van de Halt-afdoening voor schoolverzuim in arrondissementen, op kwantitatieve deelname-gegevens en op de criteria die worden gehanteerd.
Doelgroep bij Halt schoolverzuim
Voor het bepalen van de inzet van Halt voor het bestrijden van schoolverzuim is het van belang na
te gaan voor welke doelgroep van verzuimers Halt in de praktijk wordt toegepast. Het Openbaar
Ministerie gaat uit van de volgende categorieën schoolverzuim: licht, matig en hardnekkig.
Vanuit dit onderscheid is men in arrondissementen zoekende naar ‘pre-justitiële’ mogelijkheden
om de afdoening van het verzuim van de ‘matige spijbelaar’ mogelijk te maken en een aanvullend
aanbod van ‘lichtere’ afdoeningsmodaliteiten voor de aanpak van relatief schoolverzuim te genereren.
Ongeoorloofd schoolverzuim waar Halt eventueel als afdoeningsmodaliteit voor wordt ingezet,
betreft voornamelijk ‘matig schoolverzuim’.
Op grond van een inventarisatie bij de Halt-bureaus58 komt naar voren dat lichte afwijkingen
ontstaan in het begrip ‘matig’ schoolverzuim, maar globaal is er sprake van matig verzuim als
de leerling meer dan drie dagen aaneengesloten heeft gespijbeld of in een periode van vier
weken (meer dan) 2,5 dag heeft gespijbeld dan wel (meer dan) twee keer per jaar als lichte
spijbelaar wordt geregistreerd. Een voorbeeld van een ander gehanteerd criterium is maximaal
tien dagen per kwartaal (bijvoorbeeld in de Halt-leerplichtpilot in Rotterdam).
Hardnekkige spijbelaars komen niet in aanmerking voor een Haltverwijzing. Tot deze laatste
categorie worden jongeren gerekend die meer dan 7 dagen achtereen spijbelen of die gedurende
langere tijd elke week tenminste een dag spijbelen of die meerdere malen per kwartaal enkele
dagen achtereen spijbelen. Uit onderzoek blijkt overigens dat niet (altijd) strikt de hand wordt
gehouden aan de criteria die het Haltbureau in overleg met het Openbaar Ministerie heeft opgesteld.
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De cijfers zijn mede gebaseerd op data die door Halt Nederland medio 2003 zijn verzameld en aan BBSO ter
beschikking zijn gesteld. De analyse en rapportage over ‘Halt en schoolverzuim’ zijn door BBSO verzorgd.

56

Strafmaat en vorm van afdoening bij Halt schoolverzuim
De Halt-afdoening bij spijbelen houdt veelal in dat de matige schoolverzuimers, na een intakegesprek met een Halt-begeleider, enkele uren/dagdelen werkzaamheden verrichten.
De omvang van de werkstraf via Halt is vaak gerelateerd aan de omvang van het (matige) verzuim, bijvoorbeeld 2 uur werkstraf per dagdeel verzuim. Indien een jongere 10 dagdelen op school
heeft verzuimd is de strafmaat voor Halt 20 uur werkstraf.
Een meerderheid van de arrondissementen heeft richtlijnen voor de strafmaat. Vaak is de leeftijd
van de spijbelaar van invloed op het aantal uren strafmaat, evenals recidive. Soms hebben Haltbureaus de vrijheid om te verminderen of te vermeerderen met twee uur59.
Uit de inventarisatie van Halt Nederland komt naar voren dat 80% van de Halt-bureaus60 stelt bij
schoolverzuim een aangepast aanbod te hebben. Dit aanbod zou vooral bestaan uit specifieke,
op de spijbelaar toegespitste leeropdrachten. Sommige Halt-bureaus hebben een minileertraject. Andere voorbeelden van een specifiek aanbod zijn een aparte vragenlijst en meer
gesprekken. Bij luxe verzuim geldt vaak alleen een werkstraf. In enkele gevallen is de
leerplichtambtenaar betrokken bij het vaststellen van de inhoud van de afdoening.
Volgens de gegevens van de Halt-inventarisatie ligt bij schoolverzuim een iets grotere nadruk
op leerstraffen dan bij reguliere Halt-feiten die veelal tot werkstraffen leiden (uit te voeren in de
beschikbare vrije tijd van de jongere). De Halt-inventarisatie geeft geen nadere, meer concrete
informatie over de inhoud van de leerstraf bij Halt in het kader van schoolverzuimbestrijding.
Locaties Halt schoolverzuim
De Halt-afdoening voor schoolverzuim wordt toegepast in 14 van de 19 arrondissementen (74%).
In deze arrondissementen gaat het in totaal om 39 van de 61 Halt-bureaus (64% van alle Haltbureaus).
Arrondissementen waar een Halt-procedure voor schoolverzuim (soms nog in pilotvorm) wordt
toegepast zijn: Almelo, Amsterdam, Assen, Breda, Den Bosch, Dordrecht, Groningen, Leeuwarden, Maastricht, Middelburg, Roermond, Rotterdam, Zutphen en Zwolle.
In de arrondissementen Alkmaar, Arnhem, Den Haag, Haarlem en Utrecht wordt Halt niet als
afdoeningsmodaliteit bij schoolverzuim toegepast.
Aantal Halt-afdoeningen bij schoolverzuim
Uit de AuraH-registratiegegevens van Halt Nederland komt naar voren dat in de afgelopen jaren
het aantal afdoeningen voor schoolverzuim via Halt toeneemt.
In 2001 had men in totaal 176 Halt-afdoeningen voor schoolverzuim (1% van het totaal aan
Halt-afdoeningen) en in 2002 waren er 355 van dergelijke afdoeningen (1,8% van het totaal)61.
Uit (voorlopige) cijfers over 2003 blijkt dat 435 Halt-zaken voor schoolverzuim zijn afgedaan,
hetgeen 2,2% vormt van het totaal aan Halt-afdoeningen vorig jaar62.
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Ter illustratie van de verschillen in strafmaat: in diverse arrondissementen is de strafmaat (globaal) twee uur per
verzuimd dagdeel, in een ander twee uur per verzuim. En in een enkel geval is er verschil van strafmaat binnen één
arrondissement.
60
In het kader van de inventarisatie van Halt Nederland hebben in totaal 44 Halt-bureaus op de enquête gereageerd.
De gepresenteerde gegevens hebben derhalve betrekking op 72% van alle (61) Haltbureaus.
61
In 2002 was bij Halt sprake van in totaal 19.363 verwijzingen.
62
Uit (voorlopige) cijfers betreffende 90% van de Halt-bureaus komt naar voren dat in 2003 sprake was van in totaal
19.876 verwijzingen.
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Tabel 13

Aantal Halt-afdoeningen bij schoolverzuim

Halt schoolverzuim

2001

2002

2003

Aantal afdoeningen

176

355

435

Geslaagd

63

134

307

381

Niet-geslaagd

42

48

54

Slagingspercentage

76%

86%

88%

Uit de tabel blijkt dat ook het ‘slagingspercentage’ in het kader van de Halt-afdoeningen bij
schoolverzuim een stijgende lijn kent64. Dit percentage ligt wel onder het gemiddelde
slagingspercentage dat Halt aangeeft over de eindstatus van alle Halt-verwijzingen en –
afdoeningen; in 2001 was dit namelijk 91% en in 2002 90%65.
In het onderzoek van Leerkes wordt ook op de hogere uitval van spijbelaars bij Halt gewezen.
Jongeren die kampen met persoonlijke problemen, of die te maken hebben met problemen in het
gezin, blijken zich in mindere mate te houden aan afspraken dan jongeren waarbij dit niet of in
mindere mate het geval is. Dergelijke problemen verklaren volgens de HALT-medewerker
onder meer de hogere uitval onder spijbelaars.
Uit de slagingspercentages van Halt komt naar voren dat een ruime meerderheid van alle jongeren goed door de Halt-procedure heen rolt, ongeacht het delicttype dat zij hadden gepleegd. In
de groep niet-Haltwaardige feiten is de gemiddelde relatieve uitval met elf procent echter wat
hoger. Vooral spijbelaars verzuimen nog wel eens de Halt-afdoening te voltooien. Binnen die
categorie is de uitval in de zes onderzochte arrondissementen, volgens Leerkes, circa dertig procent. Uit de landelijke registratiegegevens van Halt komt een lagere uitval naar voren die bij
schoolverzuim over 2002 op 14% lag.
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Dit zijn voorlopige cijfers over 2003 betreffende 90% van de Halt-bureaus.
Onder ‘slagingspercentage’ verstaat men in dit kader het percentage jongeren dat de straf volledig en volgens de
Halt-begeleider naar behoren heeft afgerond. Het betekent derhalve niet dat daarmee het succes of falen van de straf
afgemeten kan worden in termen van feitelijke gedragsverandering, zoals bijvoorbeeld het weer naar school gaan van
de jongere. In hoeverre de leerplichtige jongere vervolgens, na het voltooien van de straf, weer regulier naar school
gaat weet men veelal niet bij de Halt-bureaus. Men kijkt, met andere woorden, alleen naar het al dan niet voltooien
van de straf.
65
Uit de voorlopige cijfers van Halt over 2003 komt een gemiddeld slagingspercentage van alle Halt-afdoeningen
van 95%.
64
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Doelgroepcriteria
Inzake de verwijzing naar Halt bij schoolverzuim zijn in de meeste arrondissementen de volgende
doelgroepcriteria aangegeven66:
- de jongere is leerplichtig en tussen 12 en 18 jaar oud;
- het verzuim kan de jongere worden verweten;
- het verzuim is te herkennen als ‘matig verzuim’ (rekening houdend met een ‘grijs gebied’
waarbij verzuim wellicht vaker is voorgekomen maar niet als zodanig is geregistreerd en gemeld);
- er is geen ernstig motivatiegebrek bij de jongere;
- er is geen noodzaak van een hulpverleningsaanbod;
- de jongere is niet eerder in hetzelfde schooljaar en niet meer dan éénmaal eerder voor zijn
spijbelgedrag naar Halt verwezen.
Enkele arrondissementen hebben andere criteria. In Rotterdam gaat men bijvoorbeeld uit van
een verwijzing naar Halt bij ‘licht’ verzuim, van één of meer uren per week/maand met een
maximum van 10 dagen per kwartaal (zie verder).
Halt-waardigheid schoolverzuim?
Ten aanzien van de vraag naar de Halt-waardigheid van schoolverzuim zijn door Halt Nederland
zowel gegevens verzameld bij de betrokken officieren van justitie in de arrondissementen als bij
de Halt-bureaus. In de onderhavige beoordeling zijn ook interviews met enkele Halt-bureaus
betrokken evenals het onderzoek van Leerkes (2002).
Halt-waardigheid volgens Officieren van Justitie
De voornaamste argumenten van de officieren van justitie in 14 arrondissementen om de Haltprocedure bij schoolverzuim toe te passen zijn als volgt verwoord:
- de Halt-procedure is ‘snel, vroegtijdig en consequent’ en sluit daarmee aan op de aanbevelingen van de commissie van Montfrans;
- de aanpak werkt preventief in de zin dat bij de jongere wordt voorkomen dat het spijbelgedrag toeneemt. Daarnaast wordt ook een algemene preventieve werking verondersteld: klasof schoolgenoten zien directe nadelige gevolgen van spijbelen hetgeen een reden kan zijn af
te zien van schoolverzuim.
De preventieve werking hangt samen met het repressieve karakter van de Halt-procedure:
een vroegtijdige reactie op ongewenst handelen, waardoor het verzuimgedrag niet (langer)
lonend is;
- de Halt-aanpak is een noodzakelijke en welkome aanvulling binnen het bestaande afdoeningspakket. Volgens verschillende arrondissementsparketten is op dit moment sprake van
een hiaat binnen het arsenaal aan interventies voor de categorie ‘matige spijbelaar’;
- de aanpak werkt drempelverlagend bij de melding van ongeoorloofd schoolverzuim voor de
scholen en voor de leerplichtambtenaar.
Dit heeft ook een samenhang met het voorgaande: de stap van een aanpak door de school
naar het OM met repressieve sancties is te groot met als gevolg dat school en leerplichtambtenaar afwachtend zijn om te melden. Bovendien betreft de Halt-procedure een voorlopig
sepot, waardoor bij een geslaagde Halt-afdoening een justitiële aantekening wordt voorkomen.
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Als voorbeeld nemen we de formulering van de gemeente Venlo.
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Ook in het onderzoek van Leerkes wordt meer in het algemeen gewezen op de verschillende
motieven en beweegredenen van functionarissen bij de politie, bij het Openbaar Ministerie en
bij de Haltbureaus om verscheidene niet-Haltwaardige feiten door het Haltbureau te laten afdoen. Zo blijken zowel inhoudelijke als pragmatische argumenten mee te spelen. Een belangrijke reden is dat Halt vaak wordt gezien als de meest geëigende afdoening voor jongeren die zich
schuldig maken aan grensverkennend, baldadig gedrag. De officier van justitie vindt in dat
geval dat het baldadige karakter doorslaggevend moet zijn bij de keuze voor de Halt-afdoening
en niet zozeer de vraag of de gedraging valt onder een van de wetsartikelen uit het Besluit
Aanwijzing Haltfeiten. Soms wordt voor Halt gekozen indien er behoefte bestaat aan een afdoening die het midden houdt tussen een waarschuwing en een taakstraf conform het officiersmodel.
Ook zijn er meer pragmatische overwegingen die betrekking hebben op de doorlooptijden bij
verschillende afdoeningen en de eisen die worden gesteld aan de bewijsbaarheid van het delict.
De Haltafdoening wordt vaak sneller ten uitvoer gebracht dan een taakstraf. De duur van de
werkzaamheden is bij een Halt-afdoening evenwel korter. Sommige officieren achten een snelle
doorlooptijd in het pedagogische belang van de jongere. Tegelijkertijd wordt de Raad van de
Kinderbescherming daardoor ontlast. Zodoende wordt een lichtere straf voor lief genomen in
ruil voor een snellere afdoening.
In vijf arrondissementen67 wordt de Halt-procedure niet toegepast bij overtreding van de leerplichtwet. Twee van deze arrondissementsparketten (Alkmaar en Den Haag) zien bij schoolverzuim toch veelal een achterliggende problematiek waar Halt onvoldoende op kan inspelen;
bovendien acht men het huidige scala aan afdoeningsmogelijkheden voldoende. Twee andere
arrondissementsparketten staan niet afwijzend tegen de mogelijkheid, maar wachten landelijke
ontwikkelingen af of willen bestaande interventies binnen het arrondissement eerst naar tevredenheid laten functioneren alvorens over te gaan tot een nieuwe afdoeningsmodaliteit (Arnhem
en Haarlem). Een van de arrondissementsparketten (Utrecht) ten slotte acht de Halt-procedure
wel een goede afdoeningsmodaliteit, maar men maakt hiervan geen gebruik.
Halt-waardigheid volgens Halt-bureaus
Uit de reacties op de inventarisatie van Halt Nederland kan worden afgeleid dat ook het grootste
deel van de Halt-bureaus die op dit thema in de enquête hebben gereageerd ‘schoolverzuim’ als
een Halt-waardig delict beoordeelt (70%, n=43).
Hun argumenten voor de invoering van de Halt-afdoening bij schoolverzuim zijn redelijk in
overeenstemming met de voordelen die men bij het Openbaar Ministerie heeft aangegeven:
- de Halt-procedure is snel, vroegtijdig en consequent; de aanpak geeft ruimte voor een goede
lik-op-stuk benadering;
- schoolverzuim heeft een relatie met crimineel gedrag en past derhalve binnen het concept
van de Halt-aanpak;
- de spijbelende jongere behoort tot de Halt-doelgroep; spijbelen beoordeelt men als baldadig,
grensverkennend gedrag;
- de Halt-procedure werkt preventief bij de (potentiële) doelgroep van schoolgaande jongeren;
- de Halt-benadering biedt de mogelijkheid tot (eerste) signalering van een achterliggende
problematiek bij een jongere die anders minder snel voor het voetlicht zou komen;
- de Halt-procedure is een adequate aanvulling op het bestaande afdoeningspakket waarin
voornamelijk zwaardere justitiële interventies beschikbaar zijn.
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Arrondissementen Alkmaar, Arnhem, Den Haag, Haarlem en Utrecht.
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Zes van de Halt-bureaus die hierop hebben gereageerd (14%) staan niet afwijzend ten opzichte
van het idee matige spijbelaars naar Halt te verwijzen, maar hun argumentatie is veelal principieel; een overtreding van de Lpw zou in hun optiek buiten het strafrecht moeten worden gehouden. Daarentegen ziet men wel competenties en capaciteiten om een adequate reactie te organiseren c.q. te ontwikkelen voor de betreffende schoolverzuimende jongeren.
Zeven bureaus in de Halt-inventarisatie (16%) zijn géén voorstander van de Halt-procedure als
modaliteit voor het bestraffen van schoolverzuim. Zij hebben de volgende tegenargumenten:
- er is bij de spijbelende jongere veelal toch sprake van een achterliggende problematiek die
een andere benadering vereist, waardoor de aanpak te complex voor een Halt-afdoening
wordt;
- de Halt-benadering is gerelateerd aan kleine criminaliteit en heeft een andere aanpak dan
men bij schoolverzuim verwacht;
- de Halt-bureaus hebben onvoldoende kennis en vaardigheden in huis op dit redelijk specifieke terrein;
- er is geen taak voor Halt bij schoolverzuim: licht (tot matig) spijbelgedrag moet door de
school en/of ouders worden opgelost.
Evaluatie
Er is, naast de inventarisatie van Halt Nederland, weinig onderzoek verricht naar de aanpak van de
Halt-afdoening bij schoolverzuim. Eén evaluatie betreft een pilot in Rotterdam (West, deelgemeente Delfshaven)68, een tweede verslag betreft een (intern) onderzoek uitgevoerd door Bureau
Halt Eindhoven e.o.69 ten behoeve van de in Brabant Zuid-Oost opgerichte ‘Klankbordgroep
Ongeoorloofd Schoolverzuim’. Deze klankbordgroep heeft zich sterk gemaakt voor een eigen
aanpak van schoolverzuim in de regio, waarbij het ‘schoolverzuimteam’ een centrale rol speelt
(zie ook paragraaf 4.2). In het volgende gaan we met name in op het onderzoek van Klaver
(2002) naar de pilot in Rotterdam.
Leerplicht West Rotterdam
De kern van het project bestaat uit de introductie van twee afdoeningsmodaliteiten, de Haltafdoening en de OvJ-afdoening (zie de SIL-zitting, paragraaf 4.4).
Afhankelijk van de ernst van het verzuim wordt het spijbelgedrag via Bureau Halt (licht verzuim) of via het parket van de officier van justitie (matig verzuim) afgedaan. Een belangrijke
vereiste hierbij is dat geen sprake is van een gecompliceerde achterliggende problematiek van
de jongere. Voor de zwaardere verzuimgevallen (ernstig verzuim) blijft het bestaande kantonrechtersmodel van kracht.
Voor een Halt-afdoening in Rotterdam gelden de volgende voorwaarden:
- verzuim van één of meer uren per week/maand met een maximum van 10 dagen per kwartaal;
- de jongere is leerplichtig en tussen 12 en 17 jaar oud
- er is sprake van verwijtbaar verzuim
- er is geen sprake van een gecompliceerde achterliggende problematiek (ernstig motivatie
gebrek of langdurig/blijvend verzuim, psychische of psychiatrische problematiek)
- de jongere is niet eerder in hetzelfde schooljaar en niet meer dan eenmaal eerder voor spijbelen naar Halt verwezen
- de jongere en de ouders stemmen in met de Halt-afdoening.

68

Klaver, J., Evaluatie pilot handhaving Leerplicht West, 2002.

69

Evaluatie ‘Aanpak Ongeoorloofd Schoolverzuim’ Eindhoven, Halt Eindoven, 2003.

61

De Halt-afdoening bestaat uit het verrichten van verschillende werkzaamheden ten behoeve
van de openbare ruimte, zoals het opknappen van plantsoenen, het verwijderen van zwerfvuil
en het schoonmaken van tramhokjes. Afhankelijk van de hoogte van de opgelegde straf moeten
één of meer zaterdagen werkzaamheden worden verricht.
In Rotterdam hanteert men twee criteria voor het bepalen van het type afdoening: maximaal tien
dagen voor een Halt-afdoening en maximaal twintig dagen voor de OvJ-afdoening. Hoewel de
criteria op zich duidelijk zijn, kan een school, omdat zij onvoldoende inzicht heeft in het justitieel verleden van de jongere, niet altijd bepalen of een Halt-verwijzing mogelijk is.
Het OM kan dit in principe wel doen, maar controleert alleen indien daar aanleiding voor is,
bijvoorbeeld vanwege een verzoek van de school. Hierdoor blijft het soms onduidelijk of een
Halt-straf wel de meest geschikte afdoening is. Ook vanuit Bureau Halt werd aangegeven dat
sommige spijbelaars die een Halt-afdoening hebben gekregen al eerder voor een ander delict bij
Halt zijn geweest.
Een ander aandachtspunt is de hoogte van de strafmaat van de Halt-afdoeningen. Volgens
Bureau Halt is de gemiddelde strafmaat voor schoolverzuim hoger dan voor andere Haltdelicten. Bepaling van de strafmaat gebeurt door het OM op basis van de duur van het verzuim,
de leeftijd van de jongere en de vraag of er sprake is van recidive. In principe wordt het volgende schema gehanteerd.
Tabel 14

Strafmaatbepaling (in Rotterdam) voor de Halt-afdoeningen in uren

Verzuimduur per kwartaal

12 uur

24 uur

36 uur

48 uur

60 uur

Verzuimduur per maand

6 uur

12 uur

18 uur

24 uur

30 uur

Verzuimduur per week

1 dag

2 dagen

3 dagen

4 dagen

5 dagen

Strafmaat in uren

4

6

8

10

12

14-15 jaar

+2

+2

+2

+2

+2

16-17 jaar

+4

+4

+4

+4

+4

Recidive

+4

+4

+4

+4

+4

In het onderzoek in Rotterdam is de vraag opgeroepen of het hanteren van een grens van maximaal 10 dagen per kwartaal niet te hoog is voor een Halt-afdoening, met andere woorden: zijn
de verzuimgevallen dan al niet te zwaar voor een Halt-straf?
Het ter discussie stellen van de maximale verzuimduur voor een Halt-afdoening heeft twee
oorzaken. Ten eerste is er een aanzienlijk aantal Halt-recidivisten onder de spijbelaars. Voor een
deel van de gevallen gaat het dus om jongeren die niet alleen schoolverzuimen, maar ook op
andere gebieden ongeoorloofd gedrag vertonen.
Een tweede reden ligt in het verlengde hiervan en heeft vooral te maken met het achterliggende
idee van de pilot dat jongeren via verschillende middelen worden weerhouden van schoolverzuim. Een Halt-straf of een leerstraf volgens het OvJ-model zijn verschillende manieren om
schoolverzuim aan te pakken, afhankelijk van de ernst van het verzuim. Wat volgens het onderzoek in de praktijk gebeurt is dat bij verzuimgevallen van meer dan 10 dagen per kwartaal al
snel wordt overgegaan tot het opmaken van proces verbaal, hoewel volgens de criteria een
leerstraf volgens het OvJ-model ook zeer wel mogelijk is. De reden hiervoor is dat deze gevallen blijkbaar toch als te zwaar worden beoordeeld voor een OvJ-afdoening. Hierdoor wordt er in
feite weinig gebruik gemaakt van de verschillende strafmaten die er zijn.
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De pilot in Rotterdam leidt onder meer tot de volgende constateringen:
- de verzuimduur is afgenomen; de deelnemende scholen melden eerder waardoor er minder
ernstige verzuimgevallen ontstaan;
- bijna eenderde van de leerlingen heeft een Halt-afdoening gekregen;
- de beslissing over de wijze van afdoening is niet altijd strikt gebaseerd op de omvang van
het verzuim (dat wil zeggen: een Halt-afdoening voor verzuim van maximaal 10 dagen per
kwartaal, een OvJ-afdoening voor verzuim van maximaal 20 dagen per kwartaal, en een afdoening via de kantonrechter voor verzuim langer dan 20 dagen per kwartaal);
- het aandeel afdoeningen via de kantonrechter is afgenomen als gevolg van de pilot, Halt
heeft deze plaats ingenomen;
- een kwart van de jongeren heeft al eerder een Halt-straf voor een ander delict gekregen;
- 88% van de jongeren rondt de Halt-afdoening voor schoolverzuim volgens afspraak af, de
uitval uit de Halt-procedure is 12%.

Financiering Halt
De financiering van de Halt-afdoeningen vindt plaats door het ministerie van Justitie op basis van
het aantal uitgevoerde Halt-afdoeningen door de bureaus. Onderscheid wordt gemaakt tussen
Halt-afdoeningen en voorlichtingsactiviteiten. De preventie- en voorlichtingsactiviteiten dienen te
worden bekostigd door de gemeenten en de Halt-afdoening, als een verlengde van Justitie, wordt
door het departement gefinancierd.
Halt Nederland heeft hiertoe verschillende kostprijzen berekend voor de onderscheiden producten.
De berekende vergoeding voor de Halt-bureaus bij een afdoening voor schoolverzuim (bij Halt
vallend onder de categorie ‘overige delicten’) bedraagt € 350 voor een begeleiding tot en met 5
uur en € 496 voor een begeleiding van meer dan 5 uur. Uit mededelingen van Halt-bureaus blijkt
in de praktijk dat de begeleiding van Halt bij schoolverzuim veelal tot maximaal 5 uur beperkt
blijft. De gemiddelde vergoeding van Justitie voor een Halt-afdoening bij schoolverzuim is per
jongere derhalve € 350.

4.6

Ouders: Present

Aanpak voor de ouders van schoolverzuimende jongeren
Naast het ontwikkelen en implementeren van programma’s die op de schoolverzuimende jongeren
zelf zijn gericht (waaronder Roos en Basta), wordt ook de verantwoordelijkheid van de ouders bij
het tegengaan van schoolverzuim steeds meer benadrukt. Om de ouders uitdrukkelijker bij het
voorkomen en bestrijden van het schoolverzuim te betrekken is de cursus 'Ouders: Present!'
ontwikkeld. Dit justitiële interventie-instrument richt zich op het verminderen van hardnekkig
signaalverzuim door het aanbieden van opvoedingshandvatten aan de betreffende ouders.
Op de verantwoordelijkheid van de opvoeders wat betreft het naar school gaan van hun kinderen
wordt in de Leerplichtwet expliciet gewezen: zij dienen er voor te zorgen dat de jongere op een
school wordt ingeschreven en de school na inschrijving geregeld bezoekt. Bij veelvuldig ongeoorloofd schoolverzuim van de leerplichtige jongere kan tegen de ouders en tegen de jongere (van 12
jaar en ouder) een proces verbaal worden opgemaakt. Leerplichtovertredingen waarbij een jongere
niet op een school is ingeschreven (‘absoluut verzuim’) of door de ouders tijdens een schoolperiode mee op vacantie wordt genomen (‘luxe verzuim’) worden in de praktijk veelal met een geldboete afgedaan. Bij hardnekkig signaalverzuim komt echter vaak naar voren dat voor een adequaat
justitieel optreden onvoldoende instrumenten voorhanden zijn.
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Een cursus: ‘Ouders: Present!’
Met de cursus Ouders: Present tracht men handvatten aan te bieden aan ouders van spijbelaars
voor het oplossen van de opvoedingsonmacht en problematiek die achter het spijbelen verscholen
ligt. De cursus beoogt een passend programma aan te bieden waarmee ouders van leerplichtigen,
waartegen proces verbaal is opgemaakt, kunnen worden vervolgd. Het hanteren van sancties heeft
derhalve in dit verband niet zozeer tot doel betrokkenen te bestraffen, maar veeleer een herstel van
een gewenste (opvoedings)situatie te bevorderen. Met deze aanpak is in Breda en Rotterdam in de
periode 1999-2002 geëxperimenteerd. BBSO heeft in opdracht van het ministerie van Justitie een
evaluatie-onderzoek naar deze twee pilots uitgevoerd70 .
Doelgroep
De doelgroep van de interventie bestaat uit ouders of verzorgers van leerplichtige leerlingen die
hardnekkig spijbelen. Het gaat daarbij niet om absoluut verzuim of luxeverzuim, maar om jongeren die signaalverzuim vertonen. De aanpak richt zich daarbij op ouders die vanwege opvoedingsonmacht de situatie inzake het signaalverzuim op zijn beloop laten en tevens niet ingaan op het
aanbod vanuit de school, leerplichtzaken en/of hulpverleningsorganisatie om de ontstane problemen aan te pakken.
Juridische context van Ouders: Present
Om ouders op een andere wijze bij het tegengaan van schoolverzuim te betrekken, zijn in Breda
en Rotterdam experimenten uitgevoerd met een alternatieve afdoening in de vorm van een ondersteuningsaanbod. Dit aanbod bestaat uit een (opvoed)cursus waarin ouders worden gewezen op
hun verantwoordelijkheden ten aanzien van het spijbelgedrag van hun kinderen en waarin vaardigheden worden geoefend die ouders kunnen gebruiken bij het aanpakken van het veelvuldig
schoolverzuim.
Deelname van ouders aan de cursus is het vervolg op een justitieel traject: de cursus wordt, nadat
de ouders van de leerplichtambtenaar een proces verbaal hebben gekregen voor het veelvuldig
ongeoorloofd schoolverzuim van hun leerplichtige kind, door de kantonrechter aan de ouders
opgelegd. Het volgen van de cursus geldt als alternatief voor een geldboete; als de ouders de
cursus niet volgens afspraken afmaken wordt in principe alsnog een geldboete opgelegd.
Bij de start van de pilotprojecten in Rotterdam en Breda werd de cursus Ouders: Present aan
ouders opgelegd als een bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke straf voor overtreding van
de Leerplichtwet. Formeel juridisch beschouwd is het inmiddels mogelijk de cursus Ouders:
Present als leerstraf aan een volwassene op te leggen.

70

BBSO, Ouders: Present!?, een cursus voor ouders van hardnekkige schoolverzuimers; evaluatie van de pilotprojecten in Breda en Rotterdam, Nijmegen, april 2002.
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Theoretische onderbouwing van de OP-cursus71
Ouderondersteuning kan gegeven worden vanuit sterk verschillende theoretische visies. In de
OP-cursus wordt ouderondersteuning gezien als een attitude-veranderingsproces. De ouders
hebben een bepaalde houding tegenover het spijbelen van hun kind. Gezien het spijbelprobleem
is die houding in zijn totaliteit blijkbaar niet optimaal. Attitudeverandering biedt de ouders
mogelijkheden om aan de oplossing van het spijbelprobleem te werken.
Bij attitude-verandering is een aanpak op meerdere fronten tegelijk nodig om de ouders adequater met het spijbelprobleem te laten omgaan. Er moet worden ingegaan op zowel de emoties, als
de kennis, als de vaardigheden van ouders met betrekking tot het spijbelprobleem. In het verlengde van dit uitgangspunt bestaat de aanpak in deze cursus uit drie onderdelen:
- ervaringsgerichte modulen;
- modulen gericht op informatie over opvoeden en school;
- module gericht op coaching en advisering van ouders.
Bij de ervaringsgerichte modulen ligt het accent op hoe ouders zelf het spijbelprobleem beleven.
Ze gaan met name over het uitwisselen en bespreekbaar maken van ervaringen van ouders en de
emoties die deze ervaringen bij hen oproepen. Bij de informatiegerichte modulen ligt het accent
op de kennis van ouders over opvoeden en school. Ze zijn bedoeld om ouders te informeren
over deze zaken. De module gericht op coaching en advisering is vooral bedoeld om de attitude
van de individuele ouders te evalueren en te bepalen of zij in een vervolgtraject nadere opvoedingsvaardigheden moeten aanleren.
Voor de ontwikkeling van de OP-cursus heeft PLATO geïnventariseerd welke manieren van
opvoedingsondersteuning gangbaar zijn. In cursussen voor de doelgroep ‘ouders van jongeren’
blijken met name de volgende theoretische uitgangspunten van belang:
- leertheoretische principes;
- communicatieve principes.
De bekendste voorbeelden van oudercursussen die van deze principes uitgaan zijn respectievelijk 'Opvoeden: Zó!' en RIAGG-cursussen voor ouders van pubers.
De leertheoretische benadering stelt dat gedrag dat beloond wordt (bijvoorbeeld via aandacht
van de ouders) wordt versterkt. Gedrag dat niet beloond wordt, wordt verzwakt. Omdat veel
ouders geneigd zijn kinderen vooral aandacht te geven wanneer ze iets doen wat niet mag,
versterken ze ongewild het ongewenste gedrag. Ouders verbieden hun kinderen vaker iets dan
dat ze hen complimenteren over goed gedrag.
In cursussen die uitgaan van de leertheoretische benadering (met name 'Opvoeden: Zó!'), wordt
geprobeerd dit patroon te doorbreken. Ouders krijgen in dergelijke cursussen een aantal vaardigheden aangereikt om gewenst gedrag van hun kinderen te versterken. Voorbeelden van zulke
vaardigheden zijn: aandachtgeven, aanmoedigen, prijzen, belonen. Ook leren de ouders ongewenst gedrag van hun kinderen te verzwakken door grenzen te stellen. Hiervoor zijn verschillende technieken, bijvoorbeeld nee-zeggen, het gedrag negeren, het kind apart zetten en straffen.
Cursussen die uitgaan van de leertheoretische benadering zijn vaardigheids-handelingsgericht.
Dit is voor sommigen een aantrekkelijk alternatief naast andere, sterk kennisgerichte cursussen
voor opvoedingsondersteuning. Een beperking van de leertheoretische cursussen is echter, dat
ze vaak nauwelijks ingaan op specifieke puberproblemen zoals het streven naar autonomie en
zelfstandigheid en het ontwikkelen van een eigen identiteit.

71

De cursus Ouders: Present is in opdracht van het ministerie van Justitie door Plato (Platform Opleiding, Onderwijs
en Organisatie) van de universiteit Leiden ontwikkeld. De beschrijving van de theoretische onderbouwing is afgeleid
van het door Plato ontwikkelde cursusmateriaal.
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Voorbeelden van de communicatieve benadering zijn de meeste cursussen voor ouders van
pubers waarin communicatieve vaardigheden, onderhandelingstechnieken en conflicthantering
centraal staan. Veel van deze cursussen baseren zich op de theorie van Gordon om ouders
betere communicatievaardigheden aan te reiken.
Gordon benadrukt dat het belangrijk is een duidelijk onderscheid te maken tussen ‘kindproblemen’ en ‘ouderproblemen’. Met een kindprobleem wordt een situatie bedoeld waarin een kind
de ouder raadpleegt voor een probleem dat het met iemand anders heeft. Met een ouderprobleem wordt een situatie bedoeld waarin de ouder zich ergert aan het gedrag van een
kind/jongere.
Bij het oplossen van eventuele conflicten kan volgens Gordon gebruik worden gemaakt van
verschillende technieken, zoals actief luisteren en het creëren van ‘win-win-situaties’.
De Gordon-benadering gaat er van uit dat gehoorzaamheid niet kan worden afgedwongen.
Opvoeden door het hanteren van ‘ouderlijke macht’ is op den duur niet effectief. Gehoorzaamheid afdwingen heeft volgens Gorden namelijk tot gevolg, dat de ouders veel tijd en energie kwijt zijn aan allerlei controlerende en sanctionerende activiteiten. Bovendien worden ze op
den duur geconfronteerd met allerlei vormen van verzet van het kind die dan zeer moeilijk te
doorbreken zijn (passiviteit, liegen, verstoorde verhoudingen, enzovoorts). Het voordeel van de
communicatieve benadering is dat deze recht doet aan het kind als een zich naar autonomie,
zelfstandigheid en een eigen identiteit ontwikkelend individu.
Uitvoering van de OP-cursus
De cursus omvat, in aansluiting op een intakegesprek, acht modules: vijf informatiemodules, twee
ervaringsmodules en een module coaching en individuele advisering. In de modules wordt ouders
informatie aangereikt over het schoolsysteem, het belang van de leerplichtwet, ontwikkelingspsychologische aspecten van pubers, er worden opvoedingsvaardigheden getraind met betrekking tot
het effectief communiceren met het kind en er kunnen ervaringen worden uitgewisseld met ‘ervaringsdeskundigen’.
Het intakegesprek en de adviesmodule zijn individuele onderdelen, de overige modulen worden in
groepsverband georganiseerd. De bijeenkomsten beslaan in totaal maximaal 20 uur.
De uitvoering van de cursus geschiedt in Breda door twee maatschappelijk werkers van Bureau
Jeugdzorg en in Rotterdam verzorgden twee trainers van STEK de cursus.
Deelname
Over de deelname van ouders aan de cursus Ouders: Present in de twee pilots kan, in kwantitatieve zin, over de gehele experimentele periode het volgende worden geconstateerd:
- in totaal zijn 10 cursusgroepen begeleid; zes in Breda en vier in Rotterdam;
- aan deze cursussessies hebben in totaal 46 ouders deelgenomen;
- in Breda hebben, verdeeld over zes cursusgroepen, 30 ouders deelgenomen: 26 moeders en 4
vaders (er waren 3 ouderparen);
- in Breda zijn met name ouders met een Nederlandse achtergrond geselecteerd, één moeder
komt uit Suriname;
- in Rotterdam hebben, verdeeld over vier cursusgroepen, 16 ouders deelgenomen: 14 moeders
en 2 vaders;
- de verdeling autochtone-allochtone ouders in Rotterdam is ruwweg gesteld bijna 50-50%;
zeven ouders hebben een niet-Nederlandse achtergrond.
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Tabel 15 Deelname aan ‘Ouders: Present’ in Breda en Rotterdam
Deelname OP

Breda

Rotterdam

Totaal

aantal cursusgroepen

6

4

10

totaal aantal deelnemers

30

16

46

moeders

26

14

40

vaders

4

2

6

autochtoon

29

9

38

allochtoon

1

7

8

Het overgrote deel van de deelnemers aan Ouders: Present! bestaat uit moeders (87%), slechts in
enkele gevallen worden (ook) vaders tot de cursus veroordeeld. In de praktijk van deze twee pilots
blijkt namelijk dat de moeder degene is die het gezag over de jongere uitoefent en degene is die
zich met de feitelijke verzorging van de jongere heeft belast. De moeder blijkt in beide projecten
veelal als zodanig te zijn beoordeeld, ook omdat de betreffende schoolverzuimende jongeren vaak
in een één-oudergezin worden opgevoed (veel deelnemende ouders zijn gescheiden, alleenstaande
moeders). In slechts twee gevallen is alleen de vader aangesproken op het volgen van Ouders:
Present aangezien de jongere bij de vader woonachtig was.
Uitval
Wanneer de ouders eenmaal zijn veroordeeld tot het volgen van de cursus Ouders: Present en men
feitelijk ook met de cursus is gestart, blijkt dat de uitval tijdens de cursus minimaal is.
In totaal zijn drie deelnemers (in Breda) tussentijds gestopt, omdat men door de cursusleiding is
verwijderd vanwege twee ‘gele kaarten’. Het ging om twee vaders (die met hun ook veroordeelde
echtgenotes aan de cursus deelnamen) en één moeder. Deze gele kaarten heeft men ontvangen
omdat men zich niet aan de huisregels voor Ouders: Present72 heeft gehouden.
De ouders die de OP-cursus opgelegd hebben gekregen maar die niet voldoende aan de afspraken
over deelname hebben voldaan, zijn met een afloopbericht naar het Openbaar Ministerie terug
verwezen. Zij dienden alsnog de geldboete (van circa € 340,-) te betalen.
Beoogde deelname aan Ouders: Present
Het totaal aantal deelnemers aan Ouders: Present was lager dan aanvankelijk bij de start van de
projecten is verondersteld. Bij het indienen van de projectvoorstellen in 1999 is men in Breda
uitgegaan van 70 ouders, in Rotterdam van 80 ouders (ouderparen). Uitgaande van deze 150
ouders is de project-instroom derhalve op circa 30% uitgekomen.
Een deel van deze geringere deelname vloeide voort uit de verwachting dat men beide ouders aan
de cursus zou kunnen laten deelnemen. Zoals reeds aangegeven blijkt dat vooral de moeder in het
proces verbaal wordt aangesproken, aangezien zij vaak degene is die het gezag over de jongere
uitoefent en zich met de feitelijke verzorging van de jongere heeft belast. Hierdoor wordt de
cursus vaak alleen aan één ouder opgelegd en is er nauwelijks een deelname van beide ouders aan
de cursus Ouders: Present.
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Deelnemers kunnen alleen om geldige redenen afmelden, men verwacht dat men op tijd komt, indien men te laat komt
volgt een 'gele kaart', indien men te laat is wordt de toegang geweigerd, indien men zonder geldige reden afwezig is
volgt een gele kaart en bij twee gele kaarten moet men alsnog de boete betalen en wordt men uitgesloten van de cursus.
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In de planning ging men bovendien uit van in totaal 20 cursussen (10 cursussen per pilot). In de
praktijk blijkt dat over de gehele projectperiode de helft, dat wil zeggen in totaal 10 cursussen, is
gerealiseerd (zes in Breda, vier in Rotterdam).
De belangrijkste reden voor de tegenvallende instroom van ouders bij de cursus tijdens de experimentele periode is het ontbreken van processen verbaal tegen ouders in het kader van signaalverzuim. Vooral in het project in Rotterdam vond verbalisering van de betreffende ouders verhoudingsgewijs weinig plaats.
Het verbaliseerbeleid heeft ook consequenties gehad voor de experimentele aanpak van Ouders:
Present. Het aantal processen verbaal tegen ouders bood namelijk weinig garanties voor een
continue instroom c.q. veroordeling van ouders tot de Ouders: Present-cursus. Aan een belangrijke
voorwaarde voor de toepassing van het instrument Ouders: Present werd, met andere woorden,
slechts in geringe mate voldaan.
Oordeel van deelnemende ouders
Tijdens het onderzoek naar Ouders: Present zijn verschillende metingen uitgevoerd inzake de
kenmerken en oordelen van de ouders over de waarde van de cursus. Enkele kenmerken en oordelen zijn op basis van de eindmeting als volgt samen te vatten:
- de ouders vinden het over het algemeen niet terecht dat zij de OP-cursus opgelegd hebben
gekregen; in het algemeen achtte men zichzelf niet ‘schuldig’ aan het schoolverzuim van hun
kind;
- een belangrijke motivatie om (toch) aan de cursus mee te doen lag in een financiële overweging;
- een relatief groot deel van de moeders was al in een eerder stadium al bij een hulpverlenende
instantie geweest vanwege opvoedingsvraagstukken rond het kind; 40% had al bij de hulpverlening aangeklopt;
- ongeveer tweederde van de ouders beoordeelt de cursus als ‘leerzaam’, ongeveer een derde is
hierin minder uitgesproken;
- de helft van de ouders stelt dat de cursus redelijk ondersteunend is geweest bij het verbeteren
van het schoolgedrag van het kind; 40% stelt dat de cursus ‘enigszins’ ondersteunt, een klein
deel vindt de cursus hierin niet ondersteunend;
- tweederde van de ouders stelt dat hun kind (weer) regelmatig naar school gaat, een derde gaat
niet (meer) regelmatig naar school. Een groot deel van de ouders geeft ook aan dat hun kind nu
ook meer overtuigd is van het nut om naar school te gaan; bij ongeveer een derde van de kinderen is dat niet het geval;
- de helft van de ondervraagde moeders vindt dat de OP-cursus (zeer) goed geholpen heeft in hun
opvoedingssituatie; 30% zegt dat het ‘matig’ heeft geholpen en 20% stelt dat de cursus helemaal niet heeft geholpen;
- een positief oordeel over de cursus is ook af te leiden uit enkele andere gevraagde items. Van
de ouders had bijvoorbeeld slechts 8% achteraf liever de geldboete betaald dan de cursus gevolgd.
Bovendien stelt 60% van de deelnemers de cursus ook eventueel vrijwillig gevolgd te hebben
nu men weet hoe de cursusopbouw en -inhoud is. Tevens zou een groot deel van de OP-ouders
(92%) de cursus ook bij andere ouders aanraden indien men zich in een vergelijkbare situatie
zou bevinden.
Ofschoon de ouders in eerste instantie derhalve ‘weinig gelukkig’ waren met de opgelegde straf, is
derhalve het overgrote deel van de deelnemende ouders aan Ouders: Present! positief over hun
ervaringen met de cursus. Van de ouders beoordeelt circa driekwart de cursus als positief. Van de
ouders stelt bovendien 60% dat men de cursus leerzaam vond, terwijl de helft vindt dat de cursus
ondersteunend heeft gewerkt bij het verbeteren van het schoolgedrag van het kind.
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Schoolverzuim van de jongere
In de twee projecten betrof het verzuim in totaal 44 jongeren; 28 in Breda en 16 in Rotterdam.
Over beide projecten beschouwd bleek, na de OP-cursus, dat tweederde van de jongeren niet meer
hardnekkig schoolverzuimde. Het schoolverzuim is daarbij verhoudingsgewijs in Breda iets meer
teruggedrongen dan in Rotterdam.
Een deel van de jongeren is, na het veelvuldige verzuim op een school, op een andere school
geplaatst. Het schoolverzuim van de jongere heeft aanleiding gevormd om voor hem of haar, al
dan niet in samenwerking met Leerplichtzaken, een andere oplossing te zoeken. In deze gevallen
is veelal het schoolverzuim gestopt omdat de jongere op een andere school ‘meer op zijn plek zit’
en in sommige gevallen leren en werken kan combineren (in de vorm van vervangende of partiële
leerplicht).
Naast de ouders die verplicht werden de cursus Ouders: Present te volgen, hebben ook enkele
verzuimende kinderen zelf een taakstraf vanwege hun schoolverzuim gekregen (Basta in Rotterdam, sova-training in Breda). Ofschoon het om lage aantallen gaat, kan worden opgemerkt dat
meer dan de helft van deze jongeren ook weer naar school gaat. In Breda gaan vier van de zeven
leerplichtige jongeren weer naar school na het uitvoeren van een taakstraf (een sova-training), in
Rotterdam gaan twee van de vier jongeren die Basta hebben gevolgd weer naar school. De eerste
resultaten van een gecombineerde aanpak voor de ouder in de vorm van de OP-cursus én voor de
verzuimende jongere in de vorm van een leerstraf lijken in dit kader gematigd positief.
Inhoudelijk draagvlak voor de aanpak van Ouders: Present
Ofschoon de resultaten van de aanpak via Ouders: Present! in de twee pilotprojecten getalsmatig
beschouwd bescheiden zijn, krijgt het interventie-instrument een inhoudelijke ondersteuning bij de
meeste betrokken instanties. De methode kent in hun optiek verscheidene positieve elementen:
- de aanpak biedt de mogelijkheid ouders aan te spreken op hun verantwoordelijkheid in de
opvoeding van hun kinderen, ook wat betreft het schoolgedrag. Ofschoon de cursus wordt opgelegd en in een verplichtende context wordt uitgevoerd, is deze invalshoek via de Leerplichtwet een mogelijkheid om het positieve voorbeeldgedrag van ouders te versterken. Het
aanspreken van de ouders op het gedrag van hun kind past ook in het streven om ouders meer
te wijzen op hun verantwoordelijkheid in dit kader;
- door een inhoudelijke ondersteuning van ouders kunnen zij zich beter herkennen in hun
ouderrol. Mede door het groepsgewijs organiseren van de cursus kunnen ouders hun ervaringen uitwisselen, zich identificeren met lotgenoten en inhoudelijke kennis opdoen;
- het aanleren van specifieke vaardigheden in plaats van het ontvangen van een negatieve,
financiële sanctie geeft meer mogelijkheden tot preventief optreden door de ouders;
- de aanpak biedt de mogelijkheid ouders, zo nodig, te laten kennismaken met en te verwijzen
naar vormen van aanvullende hulpverlening.
Conclusies (vervolg)aanpak Ouders: Present!
Voor een efficiënte en effectieve toepassing van het instrument Ouders: Present! is het zinvol
rekening te houden met enkele randvoorwaarden bij de uitvoering van de aanpak. De volgende
condities en overwegingen zijn al eerder in het evaluatierapport van BBSO genoemd en nog
steeds geldig:
- de leerplichtcapaciteit dient aangepast te worden aan de gestelde verwachtingen;
indien formatie en BOA-bevoegdheid om processen verbaal op te stellen onvoldoende aanwezig zijn, zal een justitiële aanpak van schoolverzuim problematisch blijven;
- uitbreiding van de capaciteit bij Leerplichtzaken is echter niet het ‘wondermiddel’; zo heeft de
groei van de leerplichtcapaciteit die in Rotterdam tijdens de uitvoering van de pilot tot stand is
gebracht, bijvoorbeeld niet direct geleid tot een toename van het aantal processen verbaal tegen ouders wegens schoolverzuim.
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De leerplichtcapaciteit dient, met andere woorden, ook voor dit doel ingezet te worden, hetgeen ook een bepaalde beleidslijn veronderstelt;
de aanpak voor ouders dient gecombineerd te worden met een methodiek die ook op de betreffende jongeren wordt gericht; juist de combinatie van methodieken voor zowel ouders als
jongeren lijkt in pedagogisch opzicht een groter effect te kunnen sorteren.
De Basta-aanpak voor jongeren kan bijvoorbeeld een mogelijkheid zijn om jongeren beter aan
te spreken op hun schoolverzuim. Een goede sociale rapportage over de gezinssituatie is hierbij wenselijk;
nagegaan dient te worden in hoeverre en op welke wijze de cursus voor een allochtone doelgroep en voor een groep ouders met jongere kinderen moet worden aangepast. Uit de omvang
van de geregistreerde meldingen van relatief verzuim en het ‘verzuimrisicoprofiel’ in de grote
steden kan men afleiden dat een zeker potentieel aanwezig is voor het inzetten van een
‘schoolgericht opvoedingsinstrument’ voor ouders, al dan niet in combinatie met een aanpak
voor de jongere;
de begeleiding van de deelnemers na afronding van de cursus dient in een bepaald traject
vormgegeven te worden zodat de toegang vanuit en naar de hulpverlening verbeterd wordt
gezien de soms meervoudige problematiek binnen de gezinssituatie;
bij het stimuleren van alternatieve trajecten waarbij ouders meer betrokken worden bij de
preventie van schoolverzuim, verdient het overweging ook niet-strafrechtelijke trajecten in de
beoordeling mee te nemen;
naast een nadere intensivering van de samenwerking in de ‘handhavingsketen’ inzake Leerplicht, dient ook meer geïnvesteerd te worden in een vertrouwensrelatie met scholen, als de
‘vindplaatsen van verzuim’. Hierdoor zullen onder meer meldingen van schoolverzuim eenvoudiger gerealiseerd kunnen worden en op een betrouwbare, consistente wijze worden afgehandeld. De betrokkenheid van het onderwijs met schoolverzuimende jongeren, met ouders,
met hulpverlenende instanties en ‘handhavers’ zal ook hierdoor naar verwachting toenemen.

Financiering en voortgang
De Ouders: Present-projecten zijn als experimentele pilots voor een periode van 2,5 jaar door het
ministerie van Justitie gefinancierd. Na de afronding van de experimentfase heeft Rotterdam de
aanpak niet meer voortgezet, maar in Breda heeft men, in eerste instantie met een financiële
ondersteuning van de gemeente én de provincie, wel een vervolg gegeven aan de aanpak voor
ouders van hardnekkige schoolverzuimers. De financiering betreft feitelijk de inzet van Bureau
Jeugdzorg bij de uitvoering van de cursus73.
Op dit moment wordt Ouders: Present in Breda vanuit GSB-geld voor Voortijdig Schoolverlaten
(GSB-VSV) van de gemeente gefinancierd; de kosten per cursus bedragen € 8500 (uitgaande van
een deelname van 8-10 personen per cursus).
De aanpak van Ouders: Present in Breda krijgt navolging in Amsterdam, waar men naar verwachting april 2004 feitelijk met de uitvoering van de OP-cursus zal starten. Vanuit een daartoe
samengestelde werkgroep, waarin Openbaar Ministerie (JIB Bos en Lommer), reclassering,
Raad voor de Kinderbescherming, Leerplichtzaken en Leger des Heils zitting hebben, wordt de
voorbereiding van deze training ter hand genomen en verder ontwikkeld voor een doelgroep van
autochtone en allochtone ouders van hardnekkig verzuimende jongeren. Voor de startperiode
heeft de werkgroep van het ministerie van Justitie een financiële ondersteuning vanuit ‘Criemgelden’ ontvangen.
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Voor de uitvoering van drie cursussen per jaar werd een totaal-subsidiebedrag aangevraagd van bijna € 15.000. Bij cofinanciering door gemeente en provincie betekende dit een bedrag van € 7.500 per subsidiënt.
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5.

Conclusies en aanbevelingen

In dit afsluitende hoofdstuk wordt in de vorm van overzichten en samenvattende conclusies een
beoordeling gegeven van de waarde van de justitiële interventies op het terrein van schoolverzuim
gezien het huidige aanbod en de (mogelijke) doelgroepen.
Bij de bespreking van de conclusies worden de hoofd- en deelvragen van het onderzoek als leidraad gebruikt. De volgende hoofdvragen stonden centraal:
wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot interventies van verschillende instanties op het gebied van schoolverzuim; voor welke doelgroepen worden maatregelen ingezet,
bij welke soorten verzuim en welke typen interventies worden toegepast;
welke interventie is geschikt en aantoonbaar effectief gebleken bij welke groep spijbelaars;
dient schoolverzuim te worden opgenomen als een Halt-waardig feit?
Het rapport wordt afgesloten met aanbevelingen over de mogelijke invulling van het scala aan
justitiële afdoeningsmodaliteiten voor de bestrijding van (veelvuldig) schoolverzuim. In dit verband wordt de inhoudelijke complementariteit van de interventies besproken, de ‘witte vlekken’ in
het aanbod van de interventies aangegeven en de (mogelijke) bijdrage van een Halt-afdoening
voor schoolverzuim nader beoordeeld.
Aanbod van justitiële interventies schoolverzuim
Om schoolverzuim te bestrijden zijn in Nederland de volgende justitiële interventieprogramma’s
ontwikkeld:
- de leerstraf Roos voor matige schoolverzuimers. Dit programma wordt gecombineerd met een
Maatregel Hulp en Steun (MHS) voor een begeleidingstraject door de jeugdreclassering.
In een enkel geval wordt een variant van Roos ingezet, waarbij een spijbelmodule tot 40 uur
wordt opgelegd zonder begeleiding door de jeugdreclassering
- de leerstraf Basta voor hardnekkige verzuimers
- de cursus Ouders: Present voor ouders van hardnekkig verzuimende kinderen.
Een straf die de laatste jaren ook in het kader van schoolverzuimbestrijding wordt toegepast is de
Halt-afdoening voor (lichte tot) matige schoolverzuimers. Aangezien schoolverzuim echter niet
als een Halt-waardig feit wordt beschouwd is er tot nu toe geen formele ondersteuning voor een
reguliere toepassing van de Halt-afdoening voor schoolverzuim.
Daarnaast worden door officieren van justitie vanuit het OvJ-model in wisselende mate lichtere
straffen aan jongeren opgelegd die een relatie vertonen met schoolverzuim. Het gaat bij deze
straffen tot maximaal 40 uur bijvoorbeeld om sociale vaardigheidstrainingen, ITB-criemtrajecten
of om werkstraffen; in enkele gevallen krijgt de jongere een waarschuwing in een Onderhoud Ten
Parkette (een OTP-gesprek). Deze straffen hebben vaak geen vast omschreven programmatische
structuur zoals de leerstaffen Roos en Basta.
Het aantal justitiële interventies bij schoolverzuim met een programmatische structuur is derhalve
beperkt en richt zich met name op de matige tot hardnekkige schoolverzuimers.

71

Interventies naar doelgroepen
De justitiële interventies zijn in principe gericht op doelgroepen die te onderscheiden zijn naar de
volgende criteria:
- de intensiteit van het verzuim: licht, matig of hardnekkig verzuim;
- het verzuim van betrokkenen naar leeftijd: verzuim door jongeren en maatregelen tegen ouders
vanwege het verzuim van hun leerplichtige kinderen;
- de aard/type van het verzuim: signaalverzuim als aanleiding voor programmatische interventie.
De drie criteria worden bij de toepassing van de justitiële interventies veelal in combinatie gebruikt:
- gaat het om licht, matig of hardnekkig verzuim?
- gaat het om een verzuimende jongere en/of is bij de ouder (ook) sprake van verwijtbaar
gedrag wat betreft het verzuim van het kind?
- is het schoolverzuim een uiting van een psycho-sociale problematiek bij de jongere of van een
(mogelijke) gezinsproblematiek, dan wel het gevolg van het ontbreken van een formele inschrijving bij een school of van het op vacantie gaan van ouder en kind buiten de schoolvacantieperiodes om?
De indeling van de huidige programmatische interventies is derhalve afgeleid van de intensiteit
van het verzuim, de leeftijd (kind/ouder), met als hoofdkenmerk signaalverzuim.
Bij andere typen van verzuim (vanwege het niet inschrijven van het kind of vanwege het op
vacantie gaan in een schoolperiode) worden geen programmatische interventies aangeboden, maar
geldt uiteindelijk veelal een geldboete als justitieel instrument. Voor het leereffect acht men in
deze gevallen van verzuim een geldboete als voldoende effectief.
De toepassing van (alleen maar) geldboetes als sanctiemogelijkheid is daarentegen met name voor
verzuimende jongeren met signaalverzuim niet doelgericht en pedagogisch niet effectief. De
indeling naar doelgroepen en het scala aan interventies leidt tot het volgend overzicht:
Schema 1
Interventie

Interventies bij schoolverzuim naar doelgroep
Halt

Roos

Basta

Ouders: Present

- intensiteit
verzuim

(licht tot) matig

matig

hardnekkig

hardnekkig

- leeftijd

jongeren;
12-17

jongeren;
12-17

jongeren;
12-17

meerderjarigen;
ouders van
scholieren voortgezet onderwijs

-type verzuim

(signaal)verzuim
(soms ook regelmatig
te laat komen)

signaalverzuim

signaalverzuim

signaalverzuim van
kinderen

Doelgroepen:
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Bij de doelgroepen voor de interventies is het belangrijkste criterium de omvang van het verzuim:
betreft het een lichte verzuimer, een matige verzuimer of komt de jongere zeer regelmatig niet
naar school? De indeling die bij organisaties en projecten redelijk standaard wordt gehanteerd is
als volgt:
a. de lichte spijbelaar;
het lichte spijbelgedrag (minder dan drie dagen) wordt primair door de school afgehandeld,
maar dient volgens de wettelijke normen tevens aan de leerplichtambtenaar te worden gemeld.
Voor deze doelgroep zijn feitelijk geen aparte interventieprogramma’s buiten de school opgezet.
In de inventarisatie komt wel naar voren dat in enkele gevallen ook Halt, via de leerplichtambtenaar, door scholen wordt benaderd voor een aanpak van lichte spijbelaars, vooral waar het
gaat om regelmatig ‘te laat op school komen’ of ‘enkele vrije uurtjes pikken’;
b. de matige spijbelaar;
een jongere die meer dan drie dagen doch niet meer dan zeven dagen aaneengesloten spijbelt.
Ook een jongere die in een periode van 4 weken meer dan 2,5 dag spijbelt of die meer dan
twee weken per jaar als ‘lichte spijbelaar’ wordt geregistreerd wordt beschouwd als ‘matige
spijbelaar’.
Dit verzuimgedrag dient door de school en leerplichtambtenaar in behandeling te worden genomen. In de praktijk blijkt dat de Roos-aanpak en de Halt-afdoening zich op deze doelgroep
richten. Bij Halt-afdoening wordt (echter) geen specifiek justitieel traject gevolgd, terwijl
Roos opgelegd wordt na een proces verbaal en vaak gepaard gaat met een Maatregel Hulp en
Steun waarbij de jeugdreclassering voor de begeleiding zorg draagt;
c. de hardnekkige verzuimer;
een jongere die meer dan zeven dagen achtereen spijbelt, dan wel die jongere die gedurende
langere tijd elke week tenminste één dag spijbelt of die meerdere malen per kwartaal enkele
dagen achtereen spijbelt.
Deze verzuimer wordt, gezien de veelheid aan verzuimde schooldagen, in eerste instantie aangesproken door de leerplichtambtenaar, vervolgens door Raad voor de Kinderbescherming en
door het Openbaar Ministerie. Ten behoeve van een interventie gericht op de hardnekkige
schoolverzuimer is de leerstraf Basta ontwikkeld.
Interventies naar strafmaat en theoretische onderbouwing programma
Strafmaat
Bij de strafmaat geldt in principe dat de omvang van de straf gerelateerd wordt aan de ernst van
het verzuim: bij licht tot matig verzuim wordt een licht tot matige straf opgelegd, bij veelvuldig
verzuim wordt een zwaardere straf opgelegd. De leerstraf Roos als ‘matige straf’ vanuit het OvJmodel past bij matig verzuim, bij Basta is sprake van veelvuldig verzuim leidend tot een uitspraak
van de kantonrechter met een zwaardere straf en aanpak.
Op het ogenblik zijn er formeel geen justitiële interventies die specifiek op de aanpak van licht
verzuim zijn gericht hetgeen mede samenhangt met de vraag naar de ‘hardheid’ van de strafbaarstelling van deze overtreding.
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Schema 2

Interventies bij schoolverzuim naar strafmaat en theoretische onderbouwing
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sociale
competentiemethode

sociale
competentiemethode

combinatie leertheoretische en communicatieve principes

theoretische
onderbouwing
programma

exchange-theorie

Theoretische onderbouwing
De programma’s van Roos en Basta vinden beide hun theoretische onderbouwing in een aanpak
die bekend staat als de ‘sociale competentiemethode’. Deze methode omvat een strakke structuur
(regelmaat, duidelijke regels en vaste consequenties bij overtreding daarvan) en een grote mate
van positieve aandacht voor de deelnemers en consequente beloning van positief gedrag. De
toepassing van de sociale competentiemethode is in het Basta-programma op experimentele basis
getoetst en wordt als een positieve benadering beoordeeld.
In het programma Ouders: Present worden bij ouders leertheoretische en communicatieve principes overgebracht. De leertheoretische benadering stelt dat gedrag dat beloond wordt (bijvoorbeeld via aandacht van de ouders) wordt versterkt. Gedrag dat niet beloond wordt, wordt verzwakt. Bij de communicatieve benadering zijn staan communicatieve vaardigheden, onderhandelingstechnieken en conflicthantering centraal. De praktische uitwerking van deze methodiek
is in de cursus Ouders: Present experimenteel getoetst en positief beoordeeld.
Bij Halt gaat men uit van de ‘exchange theorie’ die stelt dat mensen dat gedrag vertonen dat het
meeste oplevert en in vergelijking met mogelijke gedragsalternatieven het minste kost. In de
aanpak vanuit deze theorie wordt derhalve (ook) bij jongeren een rationele afweging tussen kosten
en baten van hun handelingen verondersteld74. De theoretische onderbouwing van de Haltafdoening kent feitelijk (nog) geen gefundeerde uitwerking indien het om (leer)straffen in het
kader van schoolverzuim gaat. Het aanbod van Halt-afdoeningen voor schoolverzuim is nog
nauwelijks inhoudelijk uitgewerkt aangezien de aard en intensiteit van de straf niet op verzuimbestrijding zijn afgestemd. Zo wordt bijvoorbeeld in sommige situaties een werkstraf gehanteerd en
in andere situaties wordt een vorm van leerstraf toegepast. De inhoudelijke uitwerking van de
Halt-methodiek voor schoolverzuimbestrijding is derhalve nog niet uitgekristalliseerd.
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Door critici van de Halt-aanpak wordt aangegeven dat deze ‘rationele afweging’ bij jongeren juist vaak ontbreekt: het
soort delicten waarvoor Halt een afdoening toepast ontstaat volgens hen over het algemeen toevallig en in
groepsverband. Volgens Weijers bijvoorbeeld is juist ‘typerend het gebrek aan rationele afweging en het impulsieve
karakter ervan’ (Weijers, Ido, ‘Stop de criminalisering van kattenkwaad’. In: de Volkskrant, 2 oktober 2000).
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Interventies naar betrokken organisaties
Bij de instanties die bij de justitiële interventies zijn betrokken is een onderscheid te maken naar
beleids- en uitvoerende organisaties:
- bij de leerstraffen Roos en Basta zijn veelal via een casusoverleg de afdeling Leerplicht, de
Raad voor de Kinderbescherming en het Openbaar Ministerie betrokken. In het geval van
Roos wordt meestal ook de jeugdreclassering ingezet op basis van de Maatregel Hulp en
Steun. Dit geeft een positieve garantie voor de begeleiding van de jongere in een nazorgtraject;
- in de aanpak van Ouders: Present in Breda zijn ook Leerplicht, Raad voor de Kinderbescherming en OM betrokken. In Amsterdam wordt bij deze interventie tevens de reclassering expliciet opgenomen vanwege de deelname van ouders (meerderjarigen) aan het programma. De
ondersteuning van de OP-aanpak door de reclassering geeft inhoudelijk en organisatorisch een
breder draagvlak en meer fundament aan deze methodische aanpak voor volwassenen
- bij de Halt-aanpak is vooral sprake van een afstemming tussen leerplicht en Halt-bureaus,
waarbij ook soms (in pilotvorm) concrete afspraken met scholen worden gemaakt over de
verzuimmeldingen ten behoeve van een Halt-afdoening. Het Openbaar Ministerie heeft, in
principe, afspraken met de afdeling Leerplichtzaken over de omvang en het moment van verwijzing naar Halt in het geval van licht tot matig verzuim.
De interventieprogramma’s gericht op schoolverzuimbestrijding worden op dit moment slechts
door enkele aanbieders verzorgd die landelijk of regionaal opereren. Met name bij het Leger des
Heils is sprake van een opmerkelijke profilering via de Dagtrainingscentra (DTC).
Schema 3
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Halt-verwijzing door
leerplichtambtenaar

in officiersmodel
opgelegd

door kantonrechter
opgelegd

door kantonrechter
opgelegd

Halt;
39 bureaus

BIG
Leger des Heils

STEK
DTC-Leger des Heils
Xonar
Zuidwester

Jeugdzorg (Breda)
(STEK,
pilot Rotterdam)
Leger des Heils
(proef Amsterdam)

Organisaties:

uitvoerende
organisaties
van
(leer)straffen
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Samenwerking als inzet
De samenwerking tussen de organisaties op het terrein van schoolverzuimbestrijding staat bij de
uitvoering van de trajecten vaak nog ‘in de kinderschoenen’. Belangrijke knelpunten hierin zijn:
- de versnippering van informatie tussen scholen, leerplichtambtenaar, jeugdzorg, Raad voor de
Kinderbescherming, Openbaar Ministerie en uitvoerende organisaties die trainingen en cursussen verzorgen
- het ontbreken van casemanagement waardoor de jongeren vaak alleen binnen de eigen
(strafrechtelijke) organisatie worden gevolgd. De casusregie is in dit opzicht in veel projecten nog beperkt, hetgeen onder andere negatieve consequenties heeft voor:
- de screening van een jongere vooraf voor deelname aan training of cursus
- de beperking van de uitval van jongeren tijdens de uitvoering van de taakstraf
- de plaatsing van de jongere bij onderwijs of voorzieningen na afronding van het traject.
Interventies naar deelname, bereik en slagingsindicaties
De gegevens over de resultaten van de interventies hebben vooral betrekking op in- en uitstroomgegevens die projecten hebben aangedragen. Veelal heeft men bij de uitvoerende organisaties
alleen een indicatief beeld van het slagingspercentage van de taakstraf.
Onder ‘slagingspercentage’ verstaat men in dit kader het percentage jongeren (of in geval van
de leerstraf Ouders: Present de ouders van jongeren) dat de taakstraf volledig en volgens de
taakstrafcoördinator naar behoren heeft afgerond (en derhalve niet voortijdig is uitgevallen).
De taakstraffen voor schoolverzuim geven over de jaren en projecten heen redelijk wisselende
resultaten waarbij het bereik uiteenlopend is en de taakstraffen verhoudingsgewijs vaker mislukken dan andere leerstraffen.
Schema 4

Interventies bij schoolverzuim naar deelname, bereik en slagingsindicaties

Interventie

Halt

Roos

Basta

Ouders: Present

instroom
deelnemers

ca. 450
(2003)

ca. 200
(2001-2003)

32-40 per jaar in grote
locaties (Rotterdam en
Den Haag);
(zeer) wisselend in
overige locaties

ca. 60 ouders
(1999-2003)

geografisch
bereik

14 arrondissementen;
39 Halt-bureaus (c.q.
39 gemeenten en hun
regio)

5 arrondissementen;
10 gemeenten

4 arrondissementen;
10 gemeenten

1 arrondissement,
1 in planning;
2 gemeenten

slagingsindicaties
(globaal)
afronden
van leerstraf

88%

55-65%

85-90%
bij leerstraf-deel

95%
(deelname cursus)
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Deelname, bereik en uitval bij Halt-schoolverzuim:
- het aantal Halt-afdoeningen voor schoolverzuim kent in de afgelopen jaren een stijging, van
circa 175 in 2001 tot circa 450 in 2003. Het relatieve (kleine) aandeel van deze afdoeningen
binnen het totale Halt-bestand loopt langzaam op van 1% in 2001 tot 2,2% in 2003;
- de Halt-afdoening voor schoolverzuim kent een relatief groot geografisch bereik: in driekwart
van de arrondissementen en door tweederde van de Halt-bureaus wordt deze Halt-afdoening
toegepast;
- ofschoon onderzoek naar de Halt-toepassing voor schoolverzuim in enkele arrondissementen
hogere uitvalscijfers aangeeft, blijkt uit de AuraH-registratie van Halt Nederland dat het slagingspercentage van deze afdoening op 88% ligt. De uitval tijdens de uitvoering van de straf
bij Halt is bij schoolverzuim daarmee hoger dan de gemiddelde uitval bij andere Haltafdoeningen. De uitval bij Halt is daarentegen minder hoog dan bij Roos, die een verhoudingsgewijs intensievere training van de jongere kent.
Deelname, bereik en uitval bij Roos:
- het aantal deelnemers aan de leerstraf Roos voor matige schoolverzuimers kent een landelijk
totaal van circa 200 jongeren;
- het geografisch bereik is beperkt tot een kwart van de arrondissementen, i.c. 10 gemeenten
- de slagingspercentages in de Roos-locaties zijn per jaar en per locatie wisselend; een globale
indicatie van de uitval wijst op 35-45%. Het uitvalspercentage van deze leerstraf is derhalve
relatief hoog. Een belangrijke reden voor deze uitval is het gegeven dat de aard van de (verzuim) problematiek bij de jongere, ondanks een basisonderzoek van de Raad, vóór de start
van het interventieprogramma onvoldoende is gesignaleerd of op zijn waarde is ingeschat.
Een tweede reden die men bij de betreffende projecten aangeeft is de relatieve afhankelijkheid
ten aanzien van de aanbieder van de training en van de inzet van enkele trainers waardoor er
sprake kan zijn van een beperkte ‘matching’ tussen de trainer en de deelnemende jongere.
Deelname, bereik en uitval bij Basta:
- de deelname aan Basta op jaarbasis over alle projecten wordt in totaal op circa 125 jongeren
berekend; in Rotterdam en Den Haag is sprake van een redelijk continue instroom van 32-40
jongeren op jaarbasis, in andere Basta-locaties is de instroom minder omvangrijk en veel wisselvalliger. In deze kleinere locaties acht men de continuïteit van de instroom een belangrijk
knelpunt; het ontbreken van relevante processen verbaal is hierbij de belangrijkste factor;
- het geografisch bereik van Basta is beperkt tot vier van de arrondissementen, i.c. 10 gemeenten;
- het slagingspercentage wat betreft het afronden van de verplichte taakstrafperiode ligt bij
Basta rond de 85-90%, hetgeen betekent dat het overgrote deel van de jongeren de verplichte
taakstrafperiode van drie weken naar behoren afrondt.
Deelname, bereik en uitval bij Ouders: Present:
- de instroom van ouders van verzuimende jongeren in de cursus Ouders: Present is in omvang
(nog) gering. In de twee pilotprojecten in Rotterdam (inmiddels gestopt) en in Breda zijn in
totaal 46 ouders ingestroomd, vervolgens hebben sinds de post-experimentele fase in Breda
nog 12 à 14 ouders de cursus opgelegd gekregen.
Het totaal aantal ouders dat de cursus als leerstraf heeft gevolgd ligt op 60, hetgeen een fractie
vormt van de potentiële doelgroep van ouders met een proces verbaal voor signaalverzuim;
- het geografisch bereik van Ouders: Present is beperkt aangezien op dit moment alleen in
Breda de leerstraf voor ouders wordt toegepast; in Amsterdam wordt op korte termijn gestart
met de OP-cursus;
- de uitval van ouders tijdens de cursus was tijdens de experimentele pilots gering (circa 5%),
hetgeen als een positieve waardering van de cursus kan worden beschouwd. Daarbij moet
worden bedacht dat de ouders alsnog de geldboete dienden te betalen indien men de cursus
voortijdig zou verlaten.
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Effecten van de justitiële interventies schoolverzuim
In hoeverre de jongeren, nadat zij de taakstraf hebben afgerond, wederom naar school gaan of
andere activiteiten zijn gaan ondernemen wordt meestal niet meer gevolgd en derhalve niet
geregistreerd. Over de effectiviteit van de aanpak van verscheidene deelprogramma’s voor de
schoolverzuimbestrijding is in dit kader slechts beperkte informatie voorhanden.
Opmerkelijk is dat de informatieverzameling en registratie van het verloop van het traject door een
jongere die voor schoolverzuim een taakstraf heeft gekregen in projecten veelal weinig systematisch plaatsvindt. Hierdoor komt het regelmatig voor dat organisaties binnen één project naar
elkaar doorverwijzen indien gevraagd wordt naar informatie inzake instroom, deelname, uitval,
uitstroom en effecten op het verzuim. Deze versnippering van informatie tussen de organisaties
belemmert de mogelijkheden van het verkrijgen van een transparant beeld over de effectiviteit van
de aanpak.
Over de projecten kan men in dit kader concluderen dat ‘casemanagement’, indien al aanwezig,
ten aanzien van de jongeren beperkt blijft tot het ‘volgen’ van de jongeren binnen de eigen
(strafrechtelijke) organisatie. Hierdoor is er vaak weinig zicht op het succes of falen van het
programma in het kader van schoolverzuimbestrijding.
Ook wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van de justitiële interventies ten aanzien van
schoolverzuim is nauwelijks voorhanden en hieromtrent kunnen relatief weinig gegevens worden
aangedragen75.
In het volgende worden kort enkele globale indicaties aangegeven van de beschikbare onderzoeksinformatie over effecten van Halt, Basta en van Ouders: Present in het kader van een justitiële aanpak van schoolverzuim:
Halt:
- de verzuimduur neemt vanwege de Halt-aanpak af; de scholen melden het verzuim eerder
waardoor er minder ernstige verzuimgevallen ontstaan;
- het aandeel afdoeningen via de kantonrechter neemt af en Halt neemt deze plaats in.
Basta:
- bij de effecten van de aanpak op het weer naar schoolgaan blijkt dat veel jongeren niet meer
naar het reguliere onderwijs terug keren; in Rotterdam bleek dat bijna een derde (31%) van
de deelnemers in het reguliere onderwijs terecht was gekomen;
- het Basta-programma in Den Haag heeft positieve effecten gehad bij ruim driekwart van de
deelnemers. De helft van deze jongeren is naar het reguliere onderwijs (terug)geleid, ruim een
kwart van de Basta-deelnemers is verwezen naar en geplaatst bij andere voorzieningen, terwijl
het programma bij bijna een kwart van de deelnemers geen positieve effecten heeft gehad; deze jongeren zijn voortijdig met het programma gestopt en zij hebben geen plaats op een reguliere vo-school of bij een opleiding gekregen.
Ouders: Present:
- driekwart van de ouders oordeelt positief over hun ervaringen met de cursus;
- de helft van de deelnemers vindt dat de cursus ondersteunend heeft gewerkt bij het verbeteren
van het schoolgedrag van het kind;
- over twee experimentele projecten beschouwd bleek, na de OP-cursus, dat tweederde van de
jongeren niet meer hardnekkig schoolverzuimde;
- de effecten van de justitiële aanpak worden versterkt indien zowel de ouder áls de verzuimende jongere een taakstraf krijgt opgelegd.
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Op dit moment zijn ten aanzien van de justitiële interventies alleen enkele evaluaties beschikbaar van Basta in
Rotterdam (Slavenburg en Vegt, 1998) en in Den Haag (BBSO, 2001), van de pilot Handhaving Leerplicht in Rotterdam West (Klaver, 2002) en van Ouders: Present in Breda en Rotterdam (BBSO, 2002).
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Interventies naar kosten en financiering
De kosten van de interventies zijn, mede gezien de differentiatie in intensiteit in de programma’s,
uiteenlopend. De Halt-afdoening vergt in dit kader relatief weinig financiële middelen, terwijl
Basta als intensief dagprogramma in combinatie met het vervolgtraject relatief hoge kosten met
zich meebrengt.
De belangrijkste financier voor de interventies is het ministerie van Justitie, direct dan wel indirect
via de Raad voor de Kinderbescherming. Alleen bij Basta, wat betreft het vrijwillige tweede deel
van de leerstraf, is sprake van een andere financier, namelijk de gemeente.
Schema 5

Interventies bij schoolverzuim naar kosten en financiering

Interventie

Halt

Roos

Basta

Ouders: Present

kosten
per deelnemer

€ 350

€ 800

€ 6250 totaal
wv:
€ 1550 taakstraf
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€ 4700 tweede deel

€ 1000

financier

ministerie
van Justitie

Raad voor de Kinderbescherming

Raad voor de Kinderbescherming en
gemeente

ministerie
van Justitie
(bij pilots)

Interventies schoolverzuim naar geografisch bereik
De dekkingsgraad van de justitiële interventies voor matige en hardnekkige verzuimers is geografisch beschouwd beperkt:
- de aanpak van Roos wordt in vijf arrondissementen en Basta in vier arrondissementen toegepast. Het merendeel van de arrondissementen kent geen specifieke, programmatische interventiemogelijkheid voor regelmatige schoolverzuimers;
- indien we de Halt-afdoening voor schoolverzuim buiten beschouwing houden, is er geen
specifiek aanbod op dit terrein in tien arrondissementen. Dit betekent dat in meer dan de helft
van de arrondissementen geen mogelijkheden zijn om bij veelvuldig schoolverzuim een leerstraf (als Roos of Basta) op te leggen;
- in acht arrondissementen wordt op dit moment alleen de Halt-afdoening voor lichte tot matige
verzuimers ingezet, in twee arrondissementen is in het geheel geen specifiek programmaaanbod op dit terrein (Haarlem en Arnhem);
- ook de aanpak van ouders van hardnekkig schoolverzuimende kinderen door middel van de
leerstraf Ouders: Present kent een zeer klein toepassingsgebied: dit programmatische aanbod
vindt alleen plaats in Breda en (in pilotvorm) in Amsterdam.
De conclusie is dat het aanbod van justitiële interventies bij schoolverzuim in geografisch opzicht
duidelijke ‘witte vlekken’ vertoont. Dit geldt des te meer als de (pre-justitiële) Halt-afdoening
voor schoolverzuim buiten beschouwing wordt gelaten.
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Uit Basta-projecten blijkt dat een deel van de jongeren alleen het formele taakstrafgedeelte volgt (als leerstraf
betaald door de Raad voor de Kinderbescherming); niet iedere Basta-jongere volgt derhalve het vrijwillige, tweede
onderdeel van het programma dat door de gemeente dient te worden gefinancierd.
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In schema 6 wordt een overzicht gegeven van de arrondissementen waar al dan niet een justitiële
interventie wordt toegepast. Daarbij worden de aantallen leerplichtzaken die bij het OM in 2002
zijn ingeschreven per arrondissement aangegeven om een referentiekader te presenteren voor een
vergelijking tussen de omvang van de leerplichtzaken en het al dan niet aanwezige aanbod van
justitiële interventieprogramma’s bij schoolverzuim.
Schema 6
Interventie/

Interventies bij schoolverzuim naar arrondissement
Aantal OMleerplichtzaken
jongeren
(2002)

Halt

Roos

Basta

Ouders: Present

’s-Hertogenbosch

106

+

+

-

-

Breda

77

+

-

+

+

Maastricht

80

+

-

+

-

Roermond

57

+

+

-

-

Arnhem

56

-

-

-

-

Zutphen

26

+

-

-

-

Zwolle

54

+

-

(Basta gestopt)

-

Almelo

13

+

-

-

-

’s-Gravenhage

214

-

(spijbelmodule

+

-

arrondissement

zonder MHS)
Rotterdam

175

+

-

+

(OP gestopt)

Dordrecht

33

+

-

(Basta in
planning)

-

Middelburg

7

+

-

-

-

Amsterdam

249

+

+

-

( start maart 2004)

Alkmaar

19

-

+

-

-

Haarlem

45

-

-

-

-

Utrecht

30

-

+

-

-

Leeuwarden

22

+

-

-

-

Groningen

30

+

-

-

-

Assen

40

+

-

-

-

Totaal

1333

Halt: 14

Roos: 5

Basta: 4

OP: 1
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Bij het overzicht dient bedacht te worden dat indien binnen een arrondissement wél een afdoeningsmodaliteit voorhanden is, dit veelal betekent dat slechts één of enkele gemeenten in het
betreffende arrondissement uitvoering geven aan de genoemde leerstraf. Zo wordt bijvoorbeeld bij
het arrondissement ’s-Hertogenbosch de leerstraf Roos aangegeven, die (echter) in de praktijk
alleen in de gemeente Eindhoven wordt aangeboden. Het arrondissement als gehéél kent daarmee,
met andere woorden, niet een dekkend aanbod.
Het ontbreken van een specifiek justitieel aanbod bij arrondissementen of gemeenten die ten
aanzien van het ‘verzuim’ positief scoren en geen of nauwelijks een verzuimproblematiek kennen
hoeft niet noodzakelijk als een gemis te worden ervaren. Bij een geringe omvang van het vraagstuk kan namelijk worden geconcludeerd dat ook het aanbod van een justitiële interventie voor
schoolverzuim minder relevant is.
Uit het aantal leerplichtzaken bij het OM tegen minderjarigen in bijvoorbeeld Zutphen, Almelo,
Middelburg, Alkmaar en Leeuwarden (minder dan 30 op jaarbasis) kan men afleiden dat een
aanbod van een justitieel interventieprogramma op dit moment weinig zinvol zou zijn. Bij de
afwezigheid van relevante processen verbaal voor verzuim ontbreekt in deze arrondissementen het
kwantitatief draagvlak voor een specifiek aanbod van interventies.
In andere arrondissementen en (middel)grote gemeenten echter, waar het verzuim gemiddeld
hoger is, ontbreekt in verscheidene gevallen ook een aanbod van justitiële interventies voor
schoolverzuim. Op het niveau van arrondissementen geldt dit vooral voor Arnhem en Haarlem.
Op het niveau van verscheidene (middel)grote gemeenten zoals onder meer Almere, Apeldoorn,
Arnhem, Haarlem, Haarlemmermeer, ’s-Hertogenbosch, Nijmegen, Zoetermeer en Zwolle (met
relatief hoge verzuimpercentages) zijn echter ook geen interventies voorhanden vanwege de
relatief geringe verbalisering van schoolverzuim door leerplichtambtenaren. Op het gemelde en
geregistreerde verzuim wordt in deze gemeenten derhalve vaak niet met een proces verbaal en niet
met een justitiële interventie gereageerd.
Verbalisering van leerplichtovertredingen en het voorhanden zijn van een daarop afgestemde
afdoeningsmodaliteit zijn echter nauw gerelateerd: indien leerplichtambtenaren in een gemeente
de mogelijkheid hebben jongeren en/of ouders door middel van een proces verbaal (indirect)
naar een leertraject of cursus te verwijzen, zal men daar ook meer gebruik van maken dan in een
situatie waarin de leerplichtambtenaar weet dat zijn of haar proces verbaal geen (‘geschikt’)
vervolg zal krijgen. De wisselwerking tussen het aanbod van een justitieel interventieprogramma en de vraag van de leerplichtambtenaar naar een alternatieve straf, in plaats van een geldboete, speelt hier derhalve een belangrijke rol.
Interventies en inhoudelijke complementariteit
Bij de vraag naar de inhoudelijke complementariteit of overlapping van de huidige justitiële
interventies worden de volgende conclusies getrokken:
- het aantal bestaande formele interventies bij schoolverzuim met een programmatische invalshoek is beperkt.
Voor de matige schoolverzuimers wordt door middel van Roos een leerstraf van 12 uur (oplopend tot 40 uur) ingezet, voor de hardnekkige verzuimers die om een specifieke en intensieve
aanpak vragen is de leerstraf Basta (60 uur) voorhanden.
Deze twee programma’s sluiten in strafmaat op elkaar aan en kennen een vergelijkbare theoretisch ondersteunde methodiek.
Het onderscheid in de inhoudelijke uitvoering van Roos en Basta komt onder meer naar voren
in de duur en intensiteit van het programma: tegenover de acht trainingsbijeenkomsten van
Roos staat een langduriger en intensiever dagprogramma van Basta in 3 weken, veelal gevolgd voor een aanvullend programma van 10 weken. De mogelijkheden om feitelijke ge-
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-

-

dragsverandering bij de verzuimende jongere tot stand te brengen zijn in dit kader bij Basta
groter dan bij Roos.
Bovendien geldt een onderscheid naar de individuele- en groepsbenadering: in Roos zijn de
trainingen individueel, in Basta wordt in het dagprogramma ook aandacht besteed aan het
functioneren van de jongere binnen een groep en worden ook groepsgerichte activiteiten ondernomen. In het kader van schoolverzuimbestrijding en de terugkeer van de (hardnekkig)
verzuimende jongeren naar school anticipeert een dergelijke (deels groepsgerichte) aanpak
meer op de toekomstige situatie van de jongere. Tevens blijkt in dit kader dat de twee programma’s een redelijk groot onderscheid kennen in de uitval van de jongeren tijdens het traject: Basta heeft tijdens de taakstrafperiode een (gemiddelde) uitval van circa 15-20%, terwijl
de uitval bij de Roos-taakstraf varieert tussen de 35-45%;
de taakstraf Roos kent in haar minimumvariant van 12 uur enige overeenkomst met reguliere
sociale vaardigheidstrainingen die ook (wel eens) bij jongeren worden opgelegd met onder
andere een verzuimproblematiek. In de aanpak van Roos is echter de ‘verzuimcomponent’
meer expliciet opgenomen. Bovendien is de bijdrage van de jeugdreclassering in de Roosaanpak verdisconteerd waardoor er in principe meer garanties zijn voor een begeleiding van
de jongere in een nazorgtraject (hetgeen echter geen garantie is voor het voorkomen van tussentijdse uitval);
de aanpak van ouders door Ouders: Present heeft geen vergelijkingskader en is in haar benadering uniek.

Bij een beoordeling van deze interventies wordt geconcludeerd dat de bestaande programma’s
elkaar inhoudelijk beschouwd niet overlappen.
Interventies en ‘witte vlekken’ in het aanbod bij schoolverzuim
Bij een beoordeling van de mogelijke ‘witte vlekken’ in het beschikbare scala aan justitiële interventies wordt geconcludeerd dat:
- enkele (potentiële) doelgroepen niet door een specifieke maatregel worden bereikt;
- er verschillende regio’s en gemeenten zijn waar geen interventie beschikbaar is;
- beschikbare interventies te weinig capaciteit in het aanbod hebben voor de betreffende doelgroepen.
Doelgroepen zonder specifieke interventie
De verzuimproblematiek bij enkele specifieke groepen is opmerkelijk en door de omvang en aard
zorgwekkend. Deze doelgroepen worden op dit moment niet op basis van een gestructureerd
interventieprogramma door een specifiek justitieel instrument bereikt. Het betreft vooral:
- jongeren die licht tot matig schoolverzuimen voor wie een reprimande te licht en een justitiële
interventie te zwaar is
- ouders van verzuimende basisschoolkinderen in de hoogste groepen; het aantal meldingen van
signaalverzuim in het basisonderwijs is landelijk beschouwd substantieel en groeiende
- allochtone ouders van verzuimende (allochtone) jongeren; het aandeel allochtone ouders als
verdachten in leerplichtzaken bij het OM en de kantonrechter is onevenredig hoog en zorgwekkend. Veel ouders van verzuimende jongeren zijn allochtoon; hun aandeel in leerplichtovertredingen is landelijk beschouwd bijna 60%. In de Randstad is het aandeel allochtone ouders en jongeren met een leerplichtzaak vooral in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag (veel)
hoger. In Rotterdam en Amsterdam zijn bijvoorbeeld acht op de tien ouders met een leerplichtzaak allochtoon
- verzuimende allochtone jongeren; in het toenemende verzuim van de afgelopen jaren is het
aandeel van allochtone jongeren onevenredig hoog. In het verzuim binnen het voortgezet onderwijs zijn ‘allochtone’ jongeren (weliswaar in Nederland geboren) in verscheidene grote en
middelgrote gemeenten oververtegenwoordigd.
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Gemeenten en regio’s zonder interventie
- in het huidige aanbod in arrondissementen en gemeenten blijkt dat in verscheidene regio’s
geen justitiële interventieprogramma’s voorhanden zijn terwijl het verzuim wel aanleiding
geeft voor een justitieel vervolgtraject;
- de beschikbaarheid van een justitiële interventie binnen arrondissementen is ongelijk verdeeld: bepaalde gemeenten binnen een arrondissement kunnen een programma toepassen,
terwijl in een andere gemeente in hetzelfde arrondissement geen aanbod voorhanden is.
Capaciteit en bereik beschikbare interventies
Uit de verzuimgegevens van de grotere gemeenten en het aantal processen verbaal tegen jongeren
vanwege schoolverzuim blijkt dat de beschikbare opnamecapaciteit van de justitiële programma’s
vooral in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag ontoereikend is. Zo hebben de Basta-programma’s
in Den Haag en Rotterdam een wachtlijst van twee à drie maanden waardoor uitbreiding van
plaatsen wenselijk is om het bereik onder de doelgroep te vergroten.

Aanbevelingen
Ten behoeve van de opbouw van een afgewogen scala aan justitiële interventies voor de preventie
en bestrijding van schoolverzuim worden enkele algemene en specifieke aanbevelingen gedaan:
- om de mogelijkheden van de inzet van justitiële interventies bij schoolverzuim te vergroten
verdient het in het algemeen aanbeveling dat:
- de aandacht voor de verzuimproblematiek en voor de formatiecapaciteit inzake leerplichthandhaving worden vergroot;
- consequent tegen schoolverzuim wordt opgetreden door scholen, leerplichtambtenaren
en ketenpartners;
- de samenwerking tussen leerplichtambtenaar, Raad voor de Kinderbescherming en
Openbaar Ministerie zowel beleidsmatig als uitvoerend wordt versterkt; leerplicht kan
in dit kader ook een belangrijker thema zijn in het (justitieel) casusoverleg;
-

in de vergelijking tussen een financiële sanctie en een taakstraf verdient het aanbeveling de
mogelijke toepassing van pedagogisch-motiverende leerstraffen verder te stimuleren. Bij
jongeren dient naar aanleiding van het signaalverzuim voorop te staan dat een positief leereffect ontstaat, waardoor taakstraffen een sterke voorkeur boven financiële sancties hebben;

-

aanbevolen wordt meer aandacht te besteden aan een inhoudelijke toetsing van de programmering van de interventies wat betreft het voorkomen van uitval tijdens de trajecten en verbetering van de plaatsing bij de afronding van de leerstraffen. Ten aanzien van de verzuimprogramma’s wordt in dit kader aanbevolen:
- vooraf meer aandacht te besteden aan een goede screening van de jongere wat betreft verzuimproblematiek, motivatie, risico op recidive, e.d.;
- bij de screening van de jongere tevens meer rekening te houden met zijn of haar leeftijd:
in de interventie-programma’s worden relatief veel jongeren in de leeftijd 15-16 jaar opgenomen die bij afronding van de leerstraf niet lang meer op basis van de Leerplichtwet
aangesproken kunnen worden. Bij de instroom moet men derhalve meer rekening houden
met een iets jongere groep van verzuimers (12-14 jaar) waardoor ook meer sprake is van
een ‘tijdige reactie’ ten aanzien van verzuimende jongeren;
- een heldere koppeling met het onderwijsveld te leggen zodat plaatsing van de jongere op
een school na de taakstraf (weer) mogelijk wordt.
Een dergelijke toetsing van de programma’s kan ook gerelateerd worden aan het verbeteringstraject ‘Kwaliteit Leerstraffen’ van de Raad voor de Kinderbescherming;
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-

het wordt aanbevolen de geografische spreiding en dekkingsgraad van de justitiële interventies voor matige en hardnekkige verzuimers zodanig te verbreden dat ook regio’s met een verzuimproblematiek tevens van de interventieprogramma’s gebruik kunnen maken. Hierdoor
wordt mede voorkomen dat men bij schoolverzuimbestrijding naar weinig geschikte middelen
grijpt, zoals geldboete of uiteindelijk (jeugd)detentie. Mede in het kader van de rechtsgelijkheid dient het aanbod derhalve gestroomlijnd te worden.
Een adequaat en gespreid aanbod van interventies over meerdere arrondissementen en gemeenten zal bovendien de meldingsbereidheid van scholen en het verbaliseringsgedrag van
leerplichtambtenaren positief beïnvloeden;

-

gezien de relatief positieve resultaten van de aanpak van hardnekkige schoolverzuimers in
enkele Basta-programma’s en de toegenomen druk op de bezetting van deze programma’s
wordt aanbevolen, gekoppeld aan de wens om naar een hogere plaatsingseffectiviteit te
streven, meer ruimte te geven aan de opnamecapaciteit van deze justitiële interventies;

-

de verzuimproblematiek onder enkele specifieke groepen leidt tot de aanbeveling bestaande
programma’s te beoordelen op hun mogelijkheden voor aanpassing en toespitsing ten behoeve
van interventie bij:
- ouders van verzuimende basisschoolkinderen in de hoogste groepen;
- allochtone ouders van verzuimende jongeren (met name in de vier grote steden);

-

om te anticiperen op verschillende typen verzuimers wordt aanbevolen het scala van afdoeningsmodaliteiten te verbreden. De bestaande interventies spelen voor een deel in op de ernst
en aard van de verzuimproblematiek onder jongeren, waarbij de aanpak van licht tot matig
verzuim onderbelicht blijft. Het verdient aanbeveling de Halt-afdoeningsvorm voor schoolverzuim, na een nadere uitwerking en experimentele toetsing, in het aanbod op te nemen.
Bij een toepassing van de Halt-afdoening van schoolverzuim dienen de volgende aspecten te
worden uitgewerkt:
- een heldere afstemmingsprocedure in de melding en afhandeling tussen leerplichtambtenaar en Halt en tussen leerplichtzaken en OM
- een eenduidige definiëring van de categorie spijbelaars
- een adequate screening van aard en omvang van het verzuim bij de betreffende jongere
en van een mogelijke psycho-sociale en gezinsproblematiek, zo mogelijk ondersteund
met een (tijdig) advies van de Raad voor de Kinderbescherming
- een heldere bepaling van de strafmaat en inhoud van de interventie bij Halt
- een onderzoek naar de effectiviteit van deze Halt-afdoening (en van de andere interventies) bij schoolverzuim om de omvang en de slaag- en faalfactoren van de al dan niet
toegevoegde waarde van de afdoeningen objectief te kunnen vaststellen.

84

Bijlage 1

Samenstelling begeleidingscommissie

Ten behoeve van het onderzoek is een begeleidingscommissie ingesteld die de volgende samenstelling kende:
- mw. prof.mr.dr. M. Junger (voorzitter)
Universiteit Utrecht
- mw. drs. J. Verschoor
ministerie van Justitie
- mw. dr. A. Aronowitz
WODC, ministerie van Justitie
- mw. drs. M. Kleiman
ministerie van Justitie
- mw. dr. E. Hagenaar
ministerie van OCenW
- mw. N. Stadhouder
LVLA
- mw. mr. F. le Cocq d’Armandville–Begheyn
Arrondissementsparket Breda
Een woord van dank is op zijn plaats voor de constructieve bijdrage van de commissieleden aan
het onderzoek.
Bovendien willen wij de geïnterviewden bij de afdelingen Leerplicht van de onderzochte gemeenten, de betreffende Officieren van Justitie bij de arrondissementen en de coördinerende en uitvoerende organisaties voor trainingen bij taakstraffen bedanken voor hun bereidwillige medewerking
aan het onderzoek. Een afzonderlijk woord van dank zijn wij verschuldigd aan Halt Nederland die
gegevens inzake hun inventarisatie naar ‘Halt-schoolverzuim’ aan ons ter beschikking hebben
gesteld. Tot slot willen we Arrian Rutten van het Cfi bij het ministerie van OCenW en Peter Paul
Groen van het WODC bedanken voor het aanleveren van verscheidene landelijke (registratie-)
gegevens.
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Bijlage 2

Overzicht Basta-projecten

Tijdens de inventarisatie van de justitiële interventies op het terrein van schoolverzuim is veel
informatie verkregen over de projecten in uitvoering. Een van de programma’s waarover gedetailleerde informatie is verzameld betreft de Basta-aanpak. Voor de lezer die, naast de samenvattende beschrijving in paragraaf 4.3, specifiek geïnteresseerd is in het verloop van Bastaprojecten op lokaal niveau wordt in deze bijlage een ruwe schets gegeven van de aanpak en
resultaten van deze interventie. Het betreft de Basta-aanpak in Rotterdam, Den Haag, Heerlen,
Maastricht, Tilburg en Gouda/Alphen aan den Rijn.
Basta Rotterdam
Door de Raad voor de Kinderbescherming in Rotterdam is in 1999 op projectbasis een schoolverzuimteam opgezet dat tot doel heeft een goede afhandeling van schoolverzuimzaken binnen de
Raad te komen, onder meer door afstemming tussen de units die strafzaken en de units die civiele
zaken behandelen. Inmiddels is de behandeling van leerplichtzaken een reguliere taak geworden
voor alle teams bij de Raad van de Kinderbescherming (vijf teams die strafzaken behandelen en
zeven teams voor civiele zaken).
Op het niveau van de casuïstiek is in Rotterdam een ‘driehoeksoverleg schoolverzuim’ opgezet. In
dit casusoverleg van Leerplichtzaken, RvK en OM, dat eenmaal per maand bijeen komt, worden
de processen verbaal besproken die tegen jongeren zijn opgemaakt. In dit overleg wordt bepaald
hoe een zaak wordt afgehandeld waarbij ‘Basta’ mogelijk is indien sprake is van veelvuldig
signaalverzuim door de jongere.
Als een jongere de leerstraf Basta krijgt opgelegd wordt in Rotterdam de zitting bij de kantonrechter aangehouden en wordt in eerste instantie geen directe eindvonnis uitgesproken77. Op een
volgende zitting blijkt vervolgens hoe de jongere aan de opgelegde straf vorm heeft gegeven:
- de jongere heeft Basta afgerond: het vonnis luidt dan ‘Basta’ en daarmee is de zaak afgedaan;
- de jongere heeft Basta niet afgerond en de boete subsidiair detentie wordt alsnog opgelegd.
Voor bepaalde jongeren acht men in Rotterdam Basta niét geschikt. Hiervoor zijn vanuit de ervaringen met Basta Rotterdam de volgende contra-indicaties opgesteld:
- gedrags- en emotionele problemen die het functioneren in de groep ernstig belemmeren;
- psychiatrische problematiek waarvoor specifieke zorg is vereist;
- het volledig ontbreken van ondersteuning in de thuissituatie.
Deze jongeren worden in Rotterdam in principe niet toegelaten tot Basta; bij contra-indicatie
wordt de zitting aangehouden en wordt nader onderzoek uitgevoerd. Op grond daarvan wordt naar
een alternatief voor Basta gezocht (bijvoorbeeld een sociale vaardigheidstraining of een specifiek
zorgprogramma).
Bij de deelname aan het Basta-programma is men in Rotterdam in de eerste jaren uitgegaan van
32 plaatsingen per jaar; sinds twee jaar is het aantal mogelijke plaatsingen naar 40 verhoogd.
Hierbij worden ook de randgemeenten van Rotterdam de mogelijkheid geboden jongeren uit hun
gemeenten tegen betaling voor het Basta-programma aan te bieden. In de praktijk blijkt dat meer
dan tweederde deel van de deelnemers uit Rotterdam afkomstig is.

77

In het kanton Den Haag wordt dit ‘aanhoudingsmodel’ niet gehanteerd en wordt wel direct een vonnis uitgesproken.
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In aanvulling op de evaluatiegegevens uit onderzoek over Basta in Rotterdam (zie paragraaf 4.3)
zijn de volgende aspecten te benoemen.
In het schooljaar 2001-2002 hebben 38 Rotterdamse jongeren de leerstraf Basta opgelegd gekregen. Er zaten bovendien nog 6 jongeren op Basta die het schooljaar daarvoor de leerstraf
Basta opgelegd hebben gekregen. Daarnaast heeft nog een aantal jongeren van de randgemeenten het Basta-traject gevolgd.
In totaal zijn in het betreffende jaar vijf jongeren bij de intake afgewezen. Bij twee van deze
jongeren was psychiatrisch onderzoek noodzakelijk. De psychologe van Basta heeft hiertoe een
advies geschreven aan de officier van justitie. Deze jongeren moeten opnieuw voor de rechter
verschijnen en dan wordt mogelijk een psychiatrisch onderzoek opgestart. Bij twee jongeren
was ook sprake van een te zware problematiek voor Basta. Eén jongen was meer gebaat bij een
ander onderwijstraject met meer praktijk.
Er waren in totaal 6 jongeren die de taakstraf niet hebben afgemaakt. Bij deze jongeren was
sprake van meervoudige problematiek. Deze jongeren zijn weggebleven en moesten opnieuw
voor de rechter verschijnen (drie van deze jongeren waren tevens van huis weggelopen en enige
tijd spoorloos).
Uit de cijfers van Basta over het genoemde schooljaar komt naar voren dat:
- de deelname meisjes (30) groter is dan van jongens (14);
- de deelnemende jongeren uit diverse etnische groeperingen komen. De drie grootste groepen zijn: autochtone jongeren (15), Marokkaanse jongeren (7) en Turkse jongeren (5);
- de grootste groep wordt gevormd door de 15-jarigen (19), gevolgd door 14-jarigen (10), 16jarigen (10) en 13-jarigen (5).
Ten aanzien van de doorplaatsing van Basta-jongeren naar het onderwijs in het betreffende
schooljaar bleek dat één jongere is teruggegaan naar de oude school waar zij al opzat voordat zij
naar Basta kwam. De andere jongeren gaven er de voorkeur aan om een nieuwe start te maken
op een andere school. De meeste jongeren kiezen daarbij voor een beroepsopleiding bij een
ROC. Voor 15 jongeren was het ook niet meer mogelijk om hun vo-opleiding af te maken, daar
zij inmiddels twee keer waren blijven zitten binnen het reguliere vo-onderwijs. Voor hen was
het dus noodzakelijk om de overstap te maken naar een ROC.
Mede op grond van een interne evaluatie van Basta door DSO Rotterdam wordt onder meer
gewezen op het streven om de terugkeer van de jongeren naar het reguliere onderwijs te bevorderen. Momenteel gaat het merendeel van de jongeren die bij Basta uitstromen naar het beroepsonderwijs. Het is in dit kader de bedoeling dat de school waar de jongere nog officieel
ingeschreven staat meer betrokken wordt bij het Basta-traject waardoor de mogelijkheden van
terugkeer naar die school bekeken en besproken gaan worden. Daarbij zal worden nagegaan in
hoeverre het schoolmaatschappelijk werk van de school bij de terugplaatsing betrokken kan
worden.
Basta Den Haag
In de gemeente Den Haag is men in 1999 gestart met de inhoudelijke uitvoering van het Bastatraject door het ROC Haaglanden. Vervolgens heeft men het Leger des Heils, afdeling reclassering, benaderd dat sinds augustus 2000 de uitvoering van Basta op zich neemt.
Het Leger des Heils heeft hiertoe de beschikking over een DagTrainingsCentrum (DTC) in Den
Haag. In het DTC zijn najaar 2000 enkele ruimten ingericht speciaal voor de deelnemers aan het
Basta-programma. In deze ruimten kan men groepsgewijs trainingen geven en kunnen jongeren
voor een deel ook zelfstandig individuele activiteiten ontplooien.
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Voor het uitvoeren van de trainingen gaat men bij het DTC uit van een maximale (gelijktijdige)
bezetting van acht jongeren. Aangezien een volledige Basta-periode 13 weken duurt, kunnen op
jaarbasis 32 jongeren aan het project deelnemen. Daarbij bestaat in principe de mogelijkheid tot
flexibele instroom van jongeren (tot de maximale capaciteit van acht jongeren in een bepaalde
periode).
Om het Basta-programma voor 32 jongeren te kunnen uitvoeren heeft het Leger des Heils bij de
start van het programma vier trainers beschikbaar gesteld; twee trainers werkten twee dagen per
week met een groep en de trainers wisselden dagelijks.
Op basis van aanvullende gegevens van het DTC in Den Haag komt over de periode september
2002 tot augustus 2003 het volgende beeld naar voren.
In Den Haag zijn in het betreffende jaar 38 jongeren voor Basta aangemeld, met 34 deelnemers
heeft een introductiegesprek plaatsgevonden waarna er 33 zijn gestart.
De reden dat er minder introductiegesprekken dan aanmeldingen hebben plaatsgevonden is
gelegen in het feit dat een aantal deelnemers weer naar school gingen tegen de tijd dat ze op
Basta konden starten. Zij hebben de leerstraf opgelegd gekregen voor het spijbelen van enige
tijd terug. De taakstrafcoördinator van de Raad voor de Kinderbescherming heeft deze deelnemers vervolgens teruggemeld naar Justitie en de (Basta-)leerstraf is omgezet in een werkstraf.
Deelnemers die niet op het introductiegesprek zijn verschenen of die niet zijn gestart, zijn
eveneens teruggemeld door de taakstrafcoördinator.
Van de 33 deelnemers hebben 28 jongeren (85%) hun leerstraf (de eerste drie weken van het
Basta-programma) positief afgerond. Met vijf deelnemers is het misgegaan doordat zij niet op
tijd kwamen en door ongeoorloofd verzuim. Het op tijd komen en niet ongeoorloofd verzuimen
zijn onderdeel van de strakke structuur die in het programma wordt gehanteerd. Hiermee wordt
beoogd de deelnemers vaardigheden te leren die nodig zijn bij het normale schoolpatroon.
Een relatief nieuwe ontwikkeling in het project is dat meer deelnemers stonden ingeschreven op
hun oude school en vanuit Basta zijn doorgestroomd naar hun oude school (24%). Deze deelnemers hebben na hun leerstraf het Basta-programma parttime gevolgd, zodat ze de resterende
dagen naar school konden. De deelnemers kregen hiermee de gelegenheid de problemen waar ze
in de schoolsituatie tegenaan liepen op Basta bespreekbaar te maken, waardoor de gedragstrainers direct met de aandachtspunten bij de deelnemer aan de slag konden gaan. Bovendien kregen de deelnemers zo de gelegenheid het geleerde direct in de praktijk te brengen.
Uit de gegevens van 2003 (eerste drie kwartalen) komt naar voren dat bijna 35% van de Bastadeelnemers in Den Haag is teruggekeerd naar het regulier voortgezet onderwijs en 27% is
doorgestroomd naar een ROC-opleiding. Daarnaast vormt de Stap (voor 15-jarigen, 35%) een
veel voorkomend vervolgtraject.
Vanuit de projectleiding bij Basta Den Haag geeft men aan dat het verloop van de Bastatrajecten verbeterd kan worden door enkele aanpassingen. Men geeft de volgende verbeterpunten aan die voor een deel ook in het evaluatierapport van BBSO waren benoemd:
- de betrokkenheid van ouders vergroten door bestaande hulpverlening in het gezin een rol te
geven, door het organiseren van thematische avonden gericht op opvoedingsondersteuning
en door het onderzoeken van mogelijkheden van sancties wanneer ouders of verzorgers niet
meewerken;
- de betrokkenheid van een gezinsvoogd vergroten door intensiever overleg met Bureau
Jeugdzorg;
- de inzet van een gezinsbegeleider om de effectiviteit van het programma te verhogen;
- een grotere aandacht voor educatie in het Basta-programma;
- het maken van afspraken met scholen en andere samenwerkingsverbanden om een vervolgtraject na Basta te kunnen garanderen ook aan het einde van het schooljaar;
- het verbeteren van de evaluatie door het beter benutten van overlegvormen die er zijn met
de Raad van de Kinderbescherming, Taakgroep Leerplicht en andere partijen;
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-

het vergroten van de bekendheid van Basta door PR en thema-publicaties;
het inzetten van Basta als structurele voorziening door middel van het garanderen van een
lange-termijn-financiering.

Basta Heerlen
Een ander voorbeeld van de Basta-aanpak is te vinden in Heerlen, waar Xonar het programma
sinds voorjaar 2001 uitvoert. Deze organisatie heeft per jaar 16 plekken voor Basta beschikbaar.
Het totaal aantal deelnemers aan Basta in Heerlen/Sittard bedraagt (in de periode voorjaar 2001najaar 2003) 49 jongeren, 24 meisjes en 25 jongens. Van deze 49 jongeren zijn er vier die de
straf van 60 uren niet hebben afgemaakt en dus vroegtijdig bij de kantonrechter zijn verschenen.
Het slagingspercentage voor het verplichte taakstrafdeel was derhalve 92%.
Van de overige 45 konden er 2 terug naar de school van herkomst, 5 wisten in het reguliere
onderwijs een plek op een andere school te krijgen, 3 meisjes kregen vanwege een zwangerschap vrijstelling van de leerplicht (na volbrenging van Basta), 5 jongeren gingen naar het
beroepsonderwijs, 3 jongeren gingen een internaat in alwaar ze verder onderwijs genoten, 17
jongeren werden geplaatst op de Daghulp, 3 jongeren gingen stage lopen/werken en de overige
7 jongeren waren niet bemiddelbaar in die zin dat ze gemotiveerd waren om na 13 weken verder
van het aanbod gebruik te maken.
Een klein deel van de jongeren bij Basta in Heerlen (16%) gaat derhalve weer terug naar het
reguliere voortgezet onderwijs, een belangrijk deel van de jongeren (62%) gaat naar andere
vormen van onderwijs of naar dagopvangprojecten.
Bij Xonar vindt men het grote voordeel van het project dat op het moment dat de jongere bij
BASTA begint diverse hulpverlenende instanties actief worden: de school, het daghulpcentrum,
Raad voor de Kinderbescherming, jeugdreclassering en leerplichtzaken.
Bovendien begeleidt na beëindiging van BASTA een jeugdreclasseerder de jongere nog een half
jaar, hetgeen de kans van slagen vergroot. Daarnaast zit er maximaal 5 schooldagen tussen het
voorkomen bij de kantonrechter en het beginnen aan het Basta-project.
Een van de knelpunten die men bij Xonar constateert is dat de jongeren op een leeftijd van
gemiddeld 16 jaar aan het project deelnemen, waardoor ze vaak nog maar kort (partieel) leerplichtig zijn en het vaak lastig is om de verdwenen motivatie weer boven tafel te krijgen. Te
vaak hebben, volgens de projectleiding bij Xonar, deze jongeren gemerkt dat er geen of weinig
vervelende consequenties worden verbonden aan het spijbelgedrag. Ze zitten dan ook nog eens
al vaak (te) lange tijd thuis voordat ze bij BASTA beginnen. Echter op het moment dat jongeren
nog maar iets van motivatie in zich hebben blijkt dat bovenstaande niet zoveel meer uitmaakt.
Deze groep jongeren komt dan, volgens Xonar, met een weloverwogen keuze in het beroepsonderwijs terecht.
Basta Maastricht
In Maastricht is men vanuit een DTC van het Leger des Heils in februari 2000 met Basta gestart. Vanaf januari 2003 wordt tevens het vrijwillige vervolgtraject van 10 weken aangeboden.
Het DTC heeft ruimte voor 16 deelnemers op jaarbasis voor dit vervolgtraject.
In de periode februari 2000 tot januari 2003 hebben 28 jeugdigen de leerstraf Basta opgelegd
gekregen. Van deze deelnemers hebben 23 jongeren het traject afgemaakt (82%).
In de periode januari 2003-januari 2004 hebben negen jeugdigen de leerstraf Basta opgelegd
gekregen, waarvan zeven jongeren (78%) het traject hebben afgemaakt. Meerdere evaluatieve
gegevens zijn niet voorhanden, aangezien de trajecten “op basis van output gedeclareerd werden
bij de Raad voor de Kinderbescherming zonder inhoudelijke informatie”.
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De instroom in Basta is in 2003 lager geworden aangezien volgens de medewerkers bij het DTC
en van de Raad voor de Kinderbescherming in Maastricht het afgeven van een proces verbaal
vaak genoeg afschrikt voor jongeren waardoor het opleggen van een Basta traject vaak tijdens
de zitting niet meer noodzakelijk blijkt. Bovendien werkt volgens de Raad het ontbreken van de
mogelijkheid van een continue instroom belemmerend.
DTC (Basta) Tilburg
In het najaar van 2000 heeft de gemeente Tilburg aan het Provinciaal Steunpunt Werkgelegenheid de opdracht gegeven om de komst van een Dagtrainingscentrum (DTC) in Tilburg voor te
bereiden. Medio 2001 is hiervoor een projectgroep in het leven geroepen bestaande uit: gemeente Tilburg, Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg, jeugdreclassering, ROC Midden-Brabant, Midden-Brabant College en de Reclassering Leger des Heils.
Het DTC in Tilburg is met name gericht op risico-jongeren van 12 t/m 17 jaar en een onderwijsondersteunend traject. Dit staat gelijk aan een schoolvervangend programma. Dat wil zeggen dat er geen lessen (theorie) gegeven worden, maar trainingen (gedrag). Omdat het DTC een
schoolvervangend programma is, betekent dit dat als een jongere niet op het DTC verschijnt,
hij/zij ook aan het spijbelen is. Dit wordt gemeld aan de betreffende school en de leerplichtambtenaar.
Het Basta-programma wordt sinds 2002 ook bij het DTC in Tilburg uitgevoerd waar men een
‘vrijwillige’ en een verplichte Basta-variant voor regelmatig schoolverzuim kent. De vrijwillige
variant wil niet zeggen dat jongeren zelf bepalen wanneer ze komen en gaan, maar dat het niet
verplicht is opgelegd door de rechter. Zij worden door school en leerplichtambtenaar verplicht
om in plaats van school het DTC te volgen.
Scholen melden via leerplicht (en de Permanente Commissie Alternatieve leertrajecten, PCA)
de jongere aan voor gedragsproblematiek en/of regelmatig schoolverzuim. De afspraak is bovendien gemaakt dat de betreffende jongere in geval van Basta in principe ook aangemeld wordt
bij het Coördinatiepunt Risico Jeugd (CRJ) in Tilburg.
Ofschoon het DTC in Tilburg veel aandacht heeft gegeven aan het programma om jongeren te
begeleiden en het schoolverzuim te bestrijden, blijkt dat de verplichte Basta-variant in Tilburg
vooralsnog weinig deelnemers heeft gehad.
Over de periode 2002-2003 komt naar voren dat de Raad voor de Kinderbescherming voor zes
jongeren het Basta-traject heeft geadviseerd. Drie van deze jongeren hebben feitelijk Basta opgelegd gekregen, waarvan één jongere Basta heeft afgerond, één jongere voortijdig het programma
heeft verlaten en één jongere nog met Basta moet starten. Het aantal Basta-deelnemers is derhalve
beperkt.
De projectleider van het DTC in Tilburg geeft aan dat de redenen hiervan vooral te vinden zijn in
de geringe verbalisering van leerplichtovertredingen, ‘kinderziekten’ in de samenwerking met
relevante organisaties bij leerplichtovertredingen en de relatieve onbekendheid van de Bastaaanpak bij officieren van justitie en de kantonrechter.
Basta Gouda-Alphen aan den Rijn
In Gouda en Alphen aan den Rijn wordt Basta sinds eind 2002 uitgevoerd door STEK, organisatie voor jeugdzorg (zie ook Basta Rotterdam). Dit gebeurt in samenwerking met de gemeentelijke dienst Onderwijs en Welzijn Gouda, Leerplicht in Alphen a/d Rijn en Gouda, de Raad voor
de Kinderbescherming en het Openbaar Ministerie in het arrondissement Den Haag.
In april 2002 is een projectplan opgesteld voortvloeiend uit het beleid van de Raad voor de
Kinderbescherming (Den Haag) om ook voor de regio Zuid-Holland Oost (kanton Gouda) in
voorkomende gevallen een taakstraf Basta op te (laten) leggen.
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Na een voorbereidingsperiode is Leerstraf Basta op 1 december 2002 van start gegaan met haar
programma-aanbod. De eerste deelnemers stroomden in december 2002 in.
Van de jongeren die tot nu toe bij Basta in Gouda/Alphen aan de Rijn zijn ingestroomd blijkt
dat niet alle jongeren een proces verbaal wegens schoolverzuim hebben gekregen van de leerplichtambtenaar.
In de startfase van Basta is namelijk besloten om jongeren die bij de Daghulp ‘Stap’ op de
wachtlijst stonden op te nemen in het Basta programma. Dit is besloten om, als gevolg van het
uitblijven van nieuwe Basta-jongeren, een pedagogisch klimaat te creëren.
In totaal zijn vier jongeren vanuit Daghulp Stap, een jongere vanuit het CTVS (Coördinatie
Team Voortijdig Schoolverlaten) en een jongere vanuit Trainingscentrum Meftah op Basta
geplaatst. Twee Basta jongeren hadden ten tijde van het startgesprek een nieuwe school gevonden en kregen goedkeuring om hun schoolopleiding te vervolgen. Twee jongeren zijn uit het
Basta programma verwijderd wegens het niet nakomen van gemaakte afspraken. Een jongere is
na een dag afgehaakt en kon het ondanks de interventies van Basta niet meer opbrengen om
Basta te bezoeken. Dit had te maken met haar faalangst en onzekerheid en was hiervoor onder
begeleiding van de Riagg. Bij twee jongeren was er sprake van een problematiek van psychische aard.
In veel gevallen zijn de jongeren afkomstig uit één-ouder gezinnen. In deze gezinnen is de ouder
(dit is meestal de moeder) niet in staat de schoolgang van de zoon/dochter te bevorderen. Bij
een aantal gezinnen is er zelfs sprake van een ernstige gezinsproblematiek. De contacten tussen
de ouder(s) en scholen verlopen over het algemeen moeizaam. De verhouding tussen meisjes en
jongens is ongeveer gelijk. De culturele achtergrond van de jongeren is zeer divers.
Uit overzichten van Basta in Gouda/Alphen aan den Rijn komt naar voren dat in tien maanden
in totaal 18 jongeren in Basta zijn ingestroomd; hiervan zijn 10 jongeren na het doorlopen van
het Basta traject positief uitgestroomd naar school of school/werk (56%).
Als knelpunt ziet men de gebrekkige instroom van Basta-jongeren in het programma in Gouda
en Alphen. Men vindt het in dit opzicht lastig om de instroom zo te organiseren dat er telkens
acht jongeren instromen na 13 weken. Als andere knelpunten ziet men nog de relatieve onbekendheid van de aanpak bij scholen en andere aanpalende sectoren, het ontbreken van gestructureerde gezinsbegeleiding en de onduidelijkheid over de wijze waarop Basta gefinancierd wordt
na de eerste twee proefjaren. Na de eerste interne evaluatie (november 2003) heeft men, ondanks de problematiek rond de instroom van nieuwe Basta-jongeren, besloten de aanpak voort
te zetten.
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