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Voorwoord 

Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten door jongeren zijn verschijnselen die steeds meer 
politieke en maatschappelijke aandacht lcrijgen. Om de aanpak van veelvuldig schoolverzuim 
te intensiveren is door de overheid aangegeven dat het toezicht op de handhaving van de 
leerplichtwet wordt verscherpt. 
Dit streven is onder meer verwoord in het Actieplan voor de Leerplicht dat door het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is opgesteld. In dit actieplan zijn 
maatregelen aangekondigd ter verbetering van de leerplichthandhaving. 
Deze maatregelen hebben betrelcking op het verzuimbeleid van scholen, het toezicht door 
gemeenten, op opvangmogelijIcheden in de jeugdzorg en de afhandeling van leerplichtzaken 
door Justitie. 

In aansluiting op het genoemde actieplan is door het ministerie van Justitie, in samenwerking 
met het ministerie van OCenW, een stimuleringstraject voor de handhaving van de leerplicht 
opgezet dat is opgenomen in het programma 'Handhaven op Niveau' (HON). 
Het HON-leerplichttraject heeft tot doel 'best practices' te ontwikkelen voor de handhaving 
van de leerplicht en samenwerking te bevorderen tussen de verschillende lokale partijen die 
bij de uitvoering van de Leerplichtwet zijn betrokken. Bij de handhavingspraktijken denkt 
men aan maldcelijk hanteerbare methoden en technieken die tot een betere handhaving 
kunnen leiden. 

In het kader van de handhaving van de Leerplichtwet is in Breda voorjaar 2000 een HON-
pilotproject gestart. Hiertoe hebben verschillende organisaties een handhavingsconvenant 
ondertekend. In dit convenant is aangegeven dat men aandacht zal besteden aan de registratie 
van verzuim door scholen, de reactie op de verzuimmelding bij de gemeente en aan de 
samenwerking tussen verschillende actoren rond de leerplicht. 

In opdracht van het WODC, afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen, van het 
ministerie van Justitie is door BBSO onderzoek verricht naar het HON-pilotproject in Breda. 
De evaluatie betreft de uitvoering van de leerplichtpilot gedurende ruim 2,5 jaar en heeft 
betrekking op de periode voorjaar 2000 - najaar 2002. 
Het evaluatie-onderzoek is uitgevoerd door drs. P.F.M. Boelchoorn, met medewerking van 
drs. W. Waelen en drs. T.E.A.M. Speller. 

Ten behoeve van de evaluatie is een begeleidingscommissie ingesteld. Een woord van dank 
is op zijn plaats voor de constructieve bijdrage van de commissieleden aan het onderzoek. 
Bovendien willen we de vertegenwoordigers van de instanties die in Breda in het HON-
leerplichttraject participeren en de scholen in Breda bedanken voor hun bereidwillige 
medewerking aan het onderzoek. 

BBSO 
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Samenvatting 

Aanleiding 

Veelvuldig schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten door jongeren krijgen sinds enkele 
jaren meer politieke en maatschappelijke aandacht. De belangstelling voor deze vraagstukken 
komt onder andere voort uit de samenhang die vaak wordt gelegd tussen hardneldcig 
schoolverzuim en niet norm-conform gedrag van jongeren. Veelvuldig schoolverzuim gaat 
bijvoorbeeld dikwijls vooraf aan schooluitval van de jongere. Voortijdig schoolverlaten en 
het ontbreken van een starticwalificatie vergroten vervolgens het risico dat jongeren de 
aansluiting met de arbeidsmarkt verliezen en op zoek gaan naar andere (illegale) methoden 
van inkomensverwerving. Schoolverzuim kan als zodanig een van de eerste signalen zijn 
voor (mogelijk toekomstig) crimineel gedrag van de jongere. 

Om de schooluitval van risicojongeren te verminderen en de preventie van jeugdcriminaliteit 
te versterken zijn door de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en van 
Justitie in de afgelopen jaren aanvullende beleidsmaatregelen ingevoerd en verscheidene 
specifieke programma's ontwikkeld. 
De leerplicht is een wettelijk instrument om deelname van jongeren aan het onderwijs te 
verzekeren. Het aan regels binden van schoolverzuim is hierbij een middel om regelmatig 
schoolbezoek van jongeren te stimuleren. 

Een deel van de leerplichtige jongeren onttrekt zich echter 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 sinds 1996 jaarlijks een 
lichte stijging vertoont. In het schooljaar 2000-2001 zijn over 32.000 leerplichtige jongeren 
meldingen van schoolverzuim gedaan, vijf jaar geleden betrof het 28.000 jongeren. 
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 niet 
te hebben gespijbeld, in 2001 zegt 72% niet te hebben gespijbeld. 
Ook de intensiteit van het verzuim bij een kleine 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 
scholieren. 
Uit recente 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 zielcte 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 klas. 



Opzet HON Leerplicht 

In de aandacht die de ministeries van OCenW en Justitie hebben gevraagd voor leerplicht-
handhaving, heeft men steun gekregen van de landelijke stuurgroep 'Handhaven op Niveau'. 
De inzet van de betreffende ministeries en van de stuurgroep HON heeft geleid tot het 
opzetten van een stimuleringstraject Leerplicht. 
Het HON-leerplichttraject heeft tot doel 'best practices' te ontwilckelen voor de handhaving 
van de leerplicht en samenwerking te bevorderen tussen de verschillende lokale partijen die 
bij de uitvoering van de Leerplichtwet zijn betrolcken. Bij best practices denlct men aan 
maldcelijk hanteerbare methoden en teclmieken die tot een betere handhaving kunnen leiden. 

In het kader van het progranuna Handhaven op Niveau is in Breda in april 2000 een 
pilotproject voor leerplichthandhaving gestart. Het project is over de periode voorjaar 2000 - 
najaar 2002 geevalueerd door onderzoeksbureau BBSO. 

Doelen en organisatie pilot 

In het handhavingsconvenant dat in april 2000 in Breda is ondertekend, is aangegeven dat 
men in het leerplichtproject de aandacht mu richten op de registratie van verzuim door 
scholen, de reactie op de verzuinunelding bij de gemeente en de samenwerking tussen 
verschillende actoren rond de leerplicht. 
Ondertekenaars van dit convenant waren, naast de ministeries van Justitie en OCenW, de 
gemeente Breda, het Openbaar Ministerie, Bureau Jeugdzorg, de Schoolraad Breda, de Raad 
voor de Kinderbescherming en de politie. Deze organisaties zijn als ketenpartners vertegen-
woordigd in de lokale HON-werkgroep. 

HON-activiteiten 

In de HON-leerplichtaanpak in Breda is het accent gelegd op de invulling van enkele 
centrale activiteiten. Het ging hierbij om draagvialcverbreding onder relevante partijen, met 
veel aandacht voor het onderwijs, het geven van praktische leerplicht-informatie aan scholen, 
het werken aan verbeteringen inzake registratie en automatisering van verzuimmeldingen bij 
de gemeente en het opstellen van handelingsprotocollen voor partners bij schoolverzuim. 
Naast de lokale HON-werkgroep trachtte men zoveel mogelijk aansluiting te vinden bij 
bestaande lokale overlegvormen zoals het Overleg Risicojongeren (ORJ) en de Adviesgroep 
Leerplicht en Trajectbegeleiding (ALT). De ALT is opgezet voor de ondersteuning in het 
onderwijslcundig zorgtraject, het ORJ is een orgaan om het handhavingstraject ten aanzien 
van risicojongeren te ondersteunen. 

Onderwzjs als (handhavings)partner 

In het HON-project in Breda zijn verscheidene activiteiten ontplooid om het onderwijs 
nadrukkelijker bij de bestrijding van schoolverzuim en leerplichthandhaving te betrekken. 
Deze aanpak is gezien de opbrengsten binnen het onderwijs als een 'good practice' te 
beoordelen. De scholenrondes, de werkbijeenkomsten met scholen en de nieuwsbrieven 
hebben een positieve rol gespeeld bij het informeren en activeren van het onderwijs in relatie 
tot de handhaving van de leerplichtwet. 
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Ook zijn voor het onderwijs praktische handvatten aangereikt in de vorm van aangepaste 
meldingsformulieren en voorlichtingsfolders, waarin verzuimprotocollen zijn opgenomen. 
Om de meldingsprocedure voor de scholen te vereenvoudigen wordt bovendien het meldings-
formulier via de website van de gemeente aangeboden, waardoor verzuim gestandaardiseerd 
via de e-mail aan de gemeente kan worden gemeld. 
De externe HON-projectcoordinator, afkomstig uit het onderwijs, heeft zijn netwerk in het 
onderwijs verder uitgebouwd en deze expliciet benut om de gewenste aanpak van leerplicht-
handhaving bij de scholen onder de aandacht te brengen. 

In het HON-leerplichttraject is veel aandacht besteed aan het stimuleren van de meldingsbe-
reidheid van scholen inzake verzuim. Deze inspanningen hebben hun vruchten afgeworpen, 
aangezien het aantal scholen dat van verzuim melding maakt tijdens het HON-traject is 
toegenomen. Ook in het basisonderwijs, waar relatief veel scholen geen melding van 
verzuim maakten, is de meldingsbereidheid toegenomen. 

De vergrote meldingsbereidheid van scholen heeft mede tot een sterke toename van het 
geregistreerde schoolverzuim geleid. Het verzuimpercentage (als maatstaf van de verhouding 
tussen het aantal leerlingen over wie een verzuimmelding is gedaan en het totaal aantal 
leerplichtigen) ligt in Breda op 4,3%; in aantallen gaat het in Breda per jaar om meer dan 
1.000 verzuimende leerplichtige jongeren. 
Het geregistreerde schoolverzuim in Breda is daarmee hoger dan het totaal landelijk gemid-
delde van circa 1,5% en ook iets hoger dan het verzuim in andere (middepgrote gemeenten 
in Noord-Brabant zoals Tilburg, Eindhoven en 's-Hertogenbosch. 
Het schoolverzuim is zowel bij het primair onderwijs, speciaal onderwijs als voortgezet 
onderwijs gestegen. De stijging is echter het grootst in het voortgezet onderwijs en vooral 
afkomstig van het vmbo. Ofschoon het aandeel van het primair onderwijs in het totaal aantal 
meldingen in de loop der jaren niet aanzienlijk wijzigt, is het absoluut aantal verzuimmeldin-
gen vanuit het primair onderwijs wel verdubbeld. De toename van het gemelde schoolver-
zuim in Breda is mede een resultante van de ingezette handhavingsaanpak. 

In het onderwijs in Breda is bestrijding van schoolverzuim, c.q. handhaving van de 
Leerplichtwet als thema meer op de voorgrond gekomen. Verzuimpreventie en -bestrijding 
hebben bij de scholen in Breda meer aandacht gekregen. 
Drielcwart van de scholen heeft een geautomatiseerde verzuimregistratie en in de periode dat 
het HON-traject is uitgevoerd heeft een kwart van de scholen een verbetering in de 
verzuimregistratie aangebracht. Een positieve bijdrage van het HON-project wordt duidelijk 
herkend: 60% van de scholen geeft aan dat het HON-project tot meer aandacht voor 
verzuimbeleid op de betreffende school heeft geleid. Bijna de helft van de scholen geeft aan 
dat zij de maatregelen in het kader van het verzuimbeleid in de afgelopen twee jaar, sinds de 
start van het HON-traject, hebben aangepast. 
Bij de scholen die stellen een grotere aandacht voor verzuimbeleid vanwege het HON-project 
te hebben gelcregen, heeft dit in 60% van de gevallen ook geleid tot wijzigingen in de 
verzuimaanpak. Bij deze scholen is verzuim ook vaker een thema geworden binnen de 
zorgbreedtecommissie of in het zorgteam van de school. Bovendien wordt bij deze scholen 
een groter belang aan samenwerking met andere organisaties gehecht. Daarbij richt men zich 
in eerste instantie op samenwerking met jeugdzorg. 
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De aanpassingen in het verzuimbeleid hebben zich vaak voorgedaan bij scholen voor het 
voortgezet onderwijs. Deze vo-scholen (h)erkennen de bijdrage van HON meer dan de 
schoolleiders in het prirnair onderwijs, ook omdat men vaker met hardnekkiger schoolver-
zuim van jongeren te maken heeft. 

Gemeentelijke leerplichthandhaving 

Voor de ontwildceling van het HON-leerplichtproject is een belangrijke rol toegekend aan de 
lolcale overheid. De gemeente heeft formeel beschouwd een centrale rol in het toezicht op de 
handhaving van de Leerplichtwet. Deze handhavingstaak is in Breda met name bij de start 
van het project weinig zichtbaar geweest. Het HON-project ontbeerde in eerste instantie een 
slagvaardig projectleiderschap, beleidsmatige ondersteuning door de lokale overheid, 
leerplichtcapaciteit en een uitgewerkt projectplan. Het ondertekende handhavingsconvenant 
bleek in de pralctijk niet tot een vertaling in feitelijke activiteiten te leiden. De gemeente 
heeft vervolgens, na interventies van de intermediair van het ministerie van Justitie, een 
externe projectleider benaderd voor de coardinatie en uitvoering van het pilotproject. 

Voor een adequate gemeentelijke handhaving van de leerplichtwet is, naast een bestuurlijk en 
ambtelijk draagvlak, ook uitvoerende leerplichyarmatie noodzakelijk. De beschikbare leer-
plichtcapaciteit bij de gemeente Breda is, ondanlcs het enthousiasme en betrokkenheid van de 
leerplichtambtenaar, met 1,7 fte beperlct. Uitgaande van de norm van de Landelijke 
Vereniging van Leerplichtambtenaren (LVLA) is voor Breda een bezetting van (minimaal) 
vier leerplichtambtenaren aan te bevelen; tijdens het eerste jaar van HON Breda was feitelijk 
een leerplichtambtenaar beschikbaar. Hierdoor is onder andere het verbaliseren van ouders 
en jongeren in het kader van een overtreding van de Leerplichtwet tijdens het HON-project 
niet nadrukkelijker op de voorgrond gekomen. De toegenomen caseload, een preoccupatie 
met de zorgfunctie als leerplichtconsulent, een zekere weerstand tegen het opmaken van een 
proces verbaal en het ontbreken van administratieve ondersteutilng zijn hierin belangrijke 
factoren. 

In het zoeken naar instrumenten om de reactiemogelijIcheden van de gemeente op verzuitn-
meldingen van scholen te verbeteren, zijn tijdens het HON-project meldingsprocedures 
tussen scholen en gemeente vereenvoudigd en aanzetten tot verdergaande automatisering 
gedaan. Hierin is men voor een deel geslaagd: een standaard-meldingsformulier is in eerste 
instantie op diskette beschikbaar gesteld en vervolgens via de website van de gemeente 
aangeboden. Het meldingsformulier voor verzuim kan op deze wijze door de scholen worden 
opgevraagd en eventueel weer via e-mail naar de afdeling Leerplichtzaken worden verstuurd. 
Dit is een aanzet voor verdergaande automatisering van de meldingsprocedures en van de 
registratie, analyse en rapportage over veriuimmeldingen. Naast lcnelpunten in de software-
matige verwerking spelen echter ook inhoudelijke lcnelpunten een rol zoals de autorisatie 
inzake gegevensbeheer. 
De problematiek rond geautomatiseerde verwerking van leerplichtgegevens geldt overigens 
ook in andere gemeenten. De invoering van het onderwijsnummer voor jongeren (in de vorm 
van het sofi-nummer) zal naar verwachting de verwerking van de leerplichtgegevens en de 
meldingsprocedures inzake verzuim vereenvoudigen. 
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HON-Leerplicht als samenwerkingstraject van ketenpartners 

Voor een integrale aanpak van schoolverzuim is een verbetering van de samenwerking tussen 
de verschillende ketenpartners wenselijk gebleken. Bij de handhaving van de leerplicht zijn 
in Breda de gemeente, het voortgezet onderwijs, jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescher-
ming, het Openbaar Ministerie en de politie betrokken. Bovendien zijn in een later stadium 
ook vertegenwoordigers van het basisonderwijs, de GGD en het Instituut Maatschappelijk 
Welzijn in de lokale HON-werkgroep opgenomen. 
In de deelname van de organisaties wordt een breed scala aan invalshoeken en werlcterreinen 
weerspiegeld: sommige partners hebben in hun werlcveld vooral een pedagogische- of 
zorgtaak, anderen hebben een gecombineerde zorg-handhavingstaak en de justitiele partners 
hebben primair een handhavingstaak in strikte zin. Op deze wijze is in het pilotproject 
gestreefd naar een verbetering van de afstemming tussen de preventieve, curati eve en 
repressieve componenten in de leerplichthandhaving. 

Bij een intensivering van de handhaving op het leerplichtterrein is het van belang deze 
partners met hun verschillende taken, bevoegdheden en beroepsorientaties op een lijn te 
lcrijgen, zodat het handhaven eenduidiger en professioneler kan worden uitgeoefend. Een 
basisvoorwaarde voor verbetering van de handhaving en van een integrale aanpak is dat 
participerende organisaties goed van elkaar weten wat de andere partijen op hun werkterrein 
mogen en kunnen. Voor de uitvoering van (deel)activiteiten voor de leerplichthandhaving is 
bovendien onder andere personele capaciteit en bereidheid tot gezamenlijke actie noodzake-
lijk. 

Vanuit een integrale ketenbenadering beschouwd zijn in het HON-leerplichttraject in Breda 
voorzichtige stappen gezet. De afstandelijke houding van de organisaties ten aanzien van te 
ondernemen gezamenlijke activiteiten is voor een deel terug te leiden naar de inzet en rol 
van de gemeente bij de leerplichthandhaving. Bij het ontbreken van een invulling van de 
regierol door de gemeente, een schaarste aan leerplichtformatie en het extern plaatsen van de 
projectcoordinatie, is ook het animo van de andere partijen voor een integraal gedefinieerde 
aanpak minder groot dan oorspronkelijk werd verwacht. 

Bij de afzonderlijke ketenpartners is desalniettemin een verdergaande professionalisering op 
de werkvloer ingezet die ook voor de leerplichthandhaving tot verbeteringen leidt. 
Zo is, zoals al eerder vermeld, in het onderwijs mede door de inzet vanuit de HON-
projectcoordinatie meer aandacht gekomen voor een verzuimbeleid hetgeen vertaald is in een 
verbetering van de verzuimregistratie en van signalerings- en afhandelingsprocedures bij 
verzuim. Ook is er vaker melding van verzuim bij de afdeling Leerplichtzaken en een 
grotere gerichtheid op samenwerlcing. 

Bij het Openbaar Ministerie Breda zijn de praktische mogelijlcheden van justitiele vervolging 
vergroot door het houden van thema-zittingen voor specifieke leerplichtzaken ten behoeve 
van "Ouders: Present!" en door het centraliseren van de informatie en het overleg over 
leerplicht bij een parketsecretaris. Bovendien wordt de Raad voor de Kinderbescherming 
vaker bij leerplichtzaken tegen jongeren betrokken door het aanvragen van een basisonder-
zoek bij de RvK. 
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Daarnaast worden op scholen in het voortgezet onderwijs schoolmaatschappelijk werkers van 
Bureau Jeugdzorg en jeugdartsen van de GGD ingezet. De activiteiten van deze twee 
organisaties vloeien niet direct voort uit HON maar uit deelprojecten die reeds vanuit de 
provincie en het grote-stedenbeleid waren geinitieerd. De HON-projectcoOrdinator is er in 
geslaagd de inzet van deze instanties binnen een gezamenlijk overleg over leerplicht-
handhaving te Icrijgen. 

Len nadere aanzet voor 'good practices' in het kader van een integrate leerplichtaanpak door 
de ketenpartners betreft het opstellen van de handelingsprotocollen voor verschillende typen 
schoolverzuim. Hierdoor wordt een verduidelijking gegeven van de bijdragen die van de 
organisaties bij licht, matig of hardneldcig schoolverzuim kan worden verwacht. Deze 
protocollen, die in Breda nog een expliciete praktijktoetsing behoeven, dienen richting te 
geven aan de gezamenlyke aanpak van leerplichtovertredingen. 

Ten slotte 

Het pilotproject in Breda wijst uit dat professionalisering van de leerplichthandhaving en 
samenwerIcing tussen ketenpartners thema's zijn die nog op verscheidene punten verbetering 
behoeven. Om landelijk een steviger en meer duurzame basis aan een professionalisering van 
de leerplichtaanpak te geven, dient de aandacht voor handhaving van de Leerplichtwet ook 
in andere gemeenten en regio's te worden gestimuleerd. 
Daarbij is het ontwilckelen van modellen die een afgewogen balans geven tussen preventieve, 
curatieve en repressieve componenten in de leerplichthandhaving van belang. De bijdragen 
van het onderwijs, jeugdzorg, de gemeente en van het Openbaar Ministerie dienen in dit 
kader beter op elkaar te worden afgestemd. 
Om de ontwildceling en toepassing van modellen voor leerplichthandhaving beleidsmatig 
verder te stimuleren is het zinvol een projectmatige aanpak te volgen door middel van 
nieuwe leerplichtpilots. In dit kader wordt aanbevolen vooral aandacht te besteden aan het 
draagvlak en de regierol bij de gemeente, de beschikbaarheid van leerplichtcapaciteit, de 
inbedding van de leerplichtaanpak binnen een breder lokaal onderwijs- en jeugdbeleid en het 
gezamenlijk creeren en uitbouwen van een integrale aanpak door de ketenpartners. 
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1. 	Doel van het HON-project Leerplicht 

1.1 	Achtergrond en algemene doelen HON-aanpak 

In het rapport 'Handhaven op niveau'l  , dat begin 1998 door de commissie Michiels is 
uitgebracht, wordt gepleit voor een adequate handhaving van de ordeningswetgeving met de 
inzet van bestaande instrumenten en intensivering van de samenwerking tussen betrokken 
handhavende organisaties. 

Het kabinet heeft de aanbevelingen van de comrnissie Michiels overgenomen en in 2000 de 
Stuurgroep 'Handhaven op Niveau' ingesteld. Deze stuurgroep (ook wel bekend als de 
commissie Welschen) heeft tot taak een actieprogramma te ontwildcelen en uit te voeren. De 
stuurgroep HON heeft bij de ontwildceling van het actieprogramma, dat een looptijd van vijf 
jaar heeft, onder andere gekozen voor een thematische benadering. Handhaving van de 
Leerplichtwet is een van deze thema's. 

De directie Handhaving van het ministerie van Justitie heeft in navolging van de aanbevelin-
gen van de commissie Michiels en anticiperend op het actieprogramma van de stuurgroep 
HON, het voortouw genomen voor de opzet van stimuleringstrajecten ten behoeve van 
geselecteerde handhavingsthema's. Deze stimuleringstrajecten dienen zicht te geven op de 
'best practices' die hieruit kunnen worden afgeleid en zo mogelijk ook op andere beleidster-
reinen lcunnen worden toegepast. 

Bij 'best practices' of handhavingsstrategieen denkt men aan malckelijk hanteerbare 
methoden en technieken die tot een betere handhaving kunnen leiden. Deze methoden en 
technieken kunnen divers zijn en bijvoorbeeld uit adviezen, blauwdruldcen, checklists of 
software bestaan. De resultaten van de ontwikkelde best practices worden verzameld door 
het Expertisecentrum van het ministerie van Justitie en via nieuwsbrieven, congressen, e.d. 
uitgedragen. In het kader van de handhaving leerplicht zal de informatie beschikbaar komen 
voor betroldcen organisaties, zoals de Landelijke Vereniging voor Leerplichtambtenaren 
(LVLA) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). 

Doelen van de HON-trajecten 

Het stimuleringstraject zal in zijn algemeenheid dienen bij te dragen aan de kennis over 
handhaving van ordeningswetgeving en aansluiten op de doelstellingen van 'Handhaven op 
Niveau'. De trajecten hebben in dit kader de volgende algemene doelen: 
- professionalisering van de handhaving; naast het intensiveren van de aandacht voor een 

specifiek thema, wordt het van belang geacht zicht te krijgen op de mogelijkheden van 
helder, consequent en eenduidig beleid, verbetering van de informatie-uitwisseling en 
adequater ('slimmer') handhaven; 

- stimulering van de samenwerking tussen verschillende handhavingspartners, zodat een 
integrale, oorzaak-gerichte aanpak van de problematiek mogelijk wordt; 

- inzicht krijgen in de mogelijkheden van combinatie van strafrechtelijke en bestuurlijke 
handhaving, waarbij naar een balans gestreefd wordt tussen taken en bevoegdheden van 
instanties zodat een adequaat handhavingsniveau kan ontstaan. 

' Commissie Bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke handhaving, Handhaven op niveau, 1998. 
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1.2 	Handhaving Leerplicht als HON-thema 

Schoolverzuim als vraagstuk 

De belangstelling voor een intensivering van de handhaving van de Leerplichtwet komt 
onder andere voort uit de samenhang die vaak wordt gelegd tussen hardnelckig schoolver-
zuim en niet norm-conform gedrag van jongeretf. 
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 
(illegale) methoden van inkomensverwerving. Schoolverzuim kan als zodanig een van de 
eerste signalen zijn voor (mogelijk toekomstig) crimineel gedrag van de jongere. 

De leerplicht is daarbij een instrument om een optimale deelname aan het onderwijs te 
verzekeren. Het aan regels binden van schoolverzuim om regelmatig schoolbezoek te 
verzekeren is in dit kader een voorwaarde om te bereiken dat zoveel mogelijk jongeren een 
optimale opleiding voltooien 3 . 

Een deel van de leerplichtige jongeren onttrekt zich echter aan de regels omtrent het 
verplichte naar school gaan en spijbelt wel eens of vaker. Om inzicht te lcrijgen in de 
omvang van het ongeoorloofde schoolverzuim zijn de gegevens die het ministerie van 
OCenVsm verzamelt van belang. 
Uit deze -door de gemeenten aangeleverde- gegevens komt naar voren dat het geregistreerde 
schoolverzuim sinds 1996 jaarlijks een lichte stijging vertoont. In het schooljaar 2000-2001 
zijn over bijna 32.000 leerplichtige jongeren meldingen van schoolverzuim gedaan, vijf jaar 
geleden betrof het circa 28.000 jongeren. 

Een andere bron is het Nationaal Scholierenonderzoek dat iedere twee jaar gezamenlijk door 
het SCP en het Nibud wordt uitgevoerd. In deze 'self report' studies naar de houding en het 
gedrag van jongeren worden aan de hand van enquetes ook gegevens verzameld over het 
door de jongeren zelf gemelde spijbelgedrag. Hieruit blijkt dat steeds meer jongeren in het 
voortgezet onderwijs vaker spijbelgedrag vertonen. Bij de vraag naar 'het spijbelen in de 
afgelopen maand' stelde in 1996 83% van de jongeren niet te hebben gespijbeld, in 2001 
zegt 72% niet te hebben gespijbeld. 
Ook de intensiteit bij een kleine groep spijbelaars neemt volgens deze scholierenonderzoeken 
toe: in 1996 stelt 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 scholiered. 

2  Zie onder meet: J. Junger-Tas, Diploma's en goed gedrag. Preventie van antisociaal gedrag in het onderwijs, 
2002; M. Kruissink en A. Essers, Ontwilckeling van de jeugdcriminaliteit: periode 1980-1999, WODC, 2001. 

3  Zie: Platform Uitvoering Leerplichtwet (PUL), eindrapport "Leerplicht... ons een zorg?!", april 1998 en 
"Actieplan voor de Leerplicht", ministerie van OCenW, mei 1999. 

4  Ministerie van OCenW, VO-analyse, Het gemeentelijke toezicht op de leerplicht. 

5  Social en Cultured l Planbureau, Rapportage Jeugd 2002, Den Haag, februari 2003. 
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Uit recent NIPO-onderzoek naar de omvang van het schoolverzuim blijkt dat het landelijk 
gemiddelde ongeoorloofde schoolverzuim in het voortgezet onderwijs 2,85% bedraagt 6 . 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 klas (in totaal ruim 76.500 leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar). 
Het geconstateerde schoolverzuim in het voortgezet onderwijs vertoont verschillen naar 
leerjaar, schooltype, selcse, lesuur en naar dag van de week. Zo neemt het verzuim toe met 
de leerjaren en is het hoogst op scholen voor pralctijkonderwijs en op het vmbo. 

Leerplichthandhaving als thema 

Om de uitvoering van de leerplicht beter te kunnen handhaven is in het rapport van de 
commissie Michiels aanbevolen meer aandacht te geven aan de registratie van en controle op 
schoolverzuim, de positionering van de leerplichtambtenaar en de vervolging door het 
Openbaar Ministerie. 

Naast het rapport van de commissie Michiels zijn, in het kader van de bestrijding van het 
schoolverzuim door leerplichtige jongeren, de wijzigingen die in 1994 in de Leerplichtwet 
zijn aangebracht en het Actieplan voor de leerplicht van het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen (mei 1999) van belang. In dit actieplan worden concrete acties in 
het kader van de toezicht op de leerplicht voorgesteld. 

De aanpassing van de Leerplichtwee in 1994 vormt een uiting van het belang dat de 
overheid toekent aan het venninderen van het schoolverzuim en de verbetering van de 
handhaving van de leerplichtwet. 
In het kader van de handhaving van de leerplichtwet kan onder meer door de gemeentelijke 
leerplichtambtenaar een proces verbaal tegen de ouders en/of tegen de jongere ouder dan 12 
jaar worden opgemaakt. De handhaving van de Leerplichtwet bevat als zodanig een 
bestuurlijk voortraject (primair berustend bij de gemeentelijke organen) en een strafrechtelijk 
traject, waarbij sancties door het Openbaar Ministerie het sluitstuk in de aanpak van het 
ongeoorloofd schoolverzuim vormen. 

6  NIPO, Schoolverzuim in het voortgezet onderwijs, oktober 2002. 

7 De thans geldende leerplichtwet is de Leerplichtwet 1969, zoals gewijzigd in 1994 (Wet van 10 maart 1994, 
Staatsblad 1994, 255). Het doel van de wetswijziging in 1994 was vooral gericht op het versterken van het 
toezicht op de naleving van de wet door de gemeente, het vastleggen van een strilcter beleid ten aanzien van 
verlof voor extra vakantie, de introductie van de vervangende leerplicht en de verbetering van de informatie-
voorziening door enerzijds het college van BenW aan de gemeenteraad en het ministerie van OCenW en 
anderzijds van de scholen aan het ministerie. De aanpassing van de wet in 1994 was ook gericht op het 
verbeteren van de instnimenten ter bestrijding van het relatieve schoolverzuim (als een leerling wel is 
ingeschreven, maar voor een deel van de tijd ongeoorloofd afwezig). 
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1.3 	Doelen van het stimuleringstraject handhaving leerplicht 

De inzet van de rninisteries van Justitie en OCenW en van de stuurgroep HON heeft geleid 
tot het opzetten van een stimuleringstraject Leerplicht. In dit kader is in Breda voorjaar 2000 
een pilotproject voor leerplichthandhaving gestart. 
De projectdoelen van dit stimuleringstraject zijn door Justitie als volgt geformuleerd: 
- stimulering van een adequate registratie van verzuim door scholen en signalering van 

achterliggende problemen. In aanvang gaat het om het vaststellen van systematisch 
schoolverzuitn; vroegtijdige signalering en benadering van de leerling zijn daarbij 
belangrijke aandachtspunten; 

- bevordering van de samenwerking tussen scholen, leerplichtconsulent en andere bij 
onderdelen van de handhaving van de Leerplichtwet betrokken instanties (Openbaar 
Ministerie, politie, Bureau Jeugdzorg, opvanginstellingen) zodat in een zo vroeg 
mogelijk stadium kan worden gereageerd; 

- stimulering van de vervolging door het Openbaar Ministerie, waarbij, indien tot een 
repressieve actie wordt besloten, het accent dient te liggen op een passende en tijdige 
reactie. 
Het Openbaar Ministerie heeft handhaving van de leerplicht als een van haar prioriteiten 
aangemerlct. Dit is onder meer vertaald in de beleidsregels die door het Openbaar 
Ministerie landelijk zijn aangegeven in de vorm van een aanwijzing in maart 1999. 

1.4 	Doel en aanpak van de monitoring en evaluatie 

Doel 

De monitoring van het stimuleringstraject in Breda heeft tot doe gehad door tniddel van een 
proces- en effectevaluatie zicht te krijgen op de realisatie van de projectdoelen. Het betreft 
de meting van de processen en effecten inzake enkele hoofdthema's: 
a. de registratie en melding van verzuim door scholen en de daarbij gevolgde procedures; 
b. de samenwerking tussen organisaties inzake bestrijding van schoolverzuim, c.q. 

handhaving van de leerplicht; het betreft met name de inzet van en afstenuning tussen 
het onderwijs, de gemeente, jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming, de politie en 
het Openbaar Ministerie; 

c. de vervolging van leerplichtzaken door het Openbaar Ministerie. 

De monitoring betreft de uitvoering van de pilot gedurende ruim 2,5 jaar en heeft betrekking 
op de periode voorjaar 2000 - najaar 2002. In dit eindrapport wordt verslag gedaan van de 
monitoring van het HON-pilotproject in Breda. In het kader van de monitoring zijn door 
BBSO sinds april 2000 regehnatig voortgangsverslagen opgesteld. Deze rapportages en het 
eindrapport zijn gebaseerd op verscheidene dataverzamelingsmethoden, die in het volgende 
nader worden aangeduid. 
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Onderzoeksaanpak 

Ten behoeve van de proces- en effectevaluatie zijn de volgende onderzoeksmethoden 
toegepast: 
- document-analyse 

- inzake handhavingsconvenant, projectplan, jaarverslagen, rapportages e.d. van 
handhavingspartners, notities en notulen van stuurgroepvergaderingen, etcetera; 

- betreffende gemeentelijke gegevens over jongeren, leerplichtigen, onderwijs, e.d.; 
- analyse van registraties inzake leerplichtgegevens, meldingen van schoolverzuim en 

processen verbaal bij de gemeente; 
- analyse van beschikbare gegevens over leerplichtzaken bij het Openbaar Ministerie; 

interviews met projectleider en handhavingspartners 
Bij het stimuleringstraject in Breda zijn op lokaal niveau vooral de volgende organisaties 
betrokken: de gemeente (Leerplichtzaken), het Openbaar Ministerie, de Raad voor de 
Kinderbescherming, het onderwijs, Bureau Jeugdzorg en de politie. Vertegenwoordigers 
van deze organisaties zijn, als hoofdrolspelers in het project, driemaal door een 
onderzoeker van BBSO uitgebreid, individueel, geinterviewd voor de kwantitatieve en 
kwalitatieve gegevensverzameling over het verloop van het project. 
Deze semi-gestructureerde interviews hebben plaatsgevonden na de start van het 
stimuleringstraject (najaar 2000), na het eerste jaar (najaar 2001) en bij de afronding 
van de pilot (najaar 2002). 
Met de externe projectleider van het stimuleringstraject en de leerplichtambtenaren zijn 
op meerdere momenten interviews afgenomen over planning, aanpak, uitvoering en 
resultaten. 
Bovendien is aanvullende informatie verkregen uit interviews met sleutelpersonen bij de 
GGD en het Instituut Maatschappelijk Welzijn, met uitvoerende maatschappelijk 
werkers bij Bureau Jeugdzorg, bij de afdeling automatisering van de gemeente, de 
RMC-coordinator van de gemeente Breda, de coordinator van bureau Transit inzake 
vsv-gegevens en de gemeentelijke afdeling Onderzoek en Informatie; 

stuurgroepvergaderingen 
door BBSO zijn gedurende de pilot vier voortgangsverslagen opgesteld; deze deelrap-
portages zijn in de lokale stuurgroepvergaderingen in Breda besproken. Bovendien zijn 
nagenoeg alle lokale stuurgroepvergaderingen bijgewoond om goed zicht te blijven 
houden op de discussies binnen de stuurgroep over de aanpak en mogelijke wijzigingen 
daarin; 

interviews en enquetes onder het onderwijs in Breda 
Een belangrijk onderdeel van het onderzoek naar het verloop en de resultaten van het 
HON-stimuleringstraject betreft de aandacht die scholen in Breda geven aan het 
registreren, voorkomen en bestrijden van schoolverzuim. Tijdens het HON-onderzoek 
zijn de scholen in het Bredase onderwijs meerdere malen benaderd. Bij het onderzoek 
zijn alle scholen voor het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs in de gemeente Breda 
betroldcen. 
Voorjaar 2000, rond de ondertekening van het handhavingsconvenant in Breda, is een 
telefonische enquete onder Bredase scholen in het basis-, speciaal en voortgezet 
onderwijs afgenomen om na te gaan in hoeverre deze scholen schoolverzuim hebben 
c.q. melden, een verzuimregistratie voeren en een verzuimbeleid voeren. 
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Een tweede benadering van het onderwijs in Breda heeft najaar 2001 plaatsgevonden, 
waarbij interviews met 15 scholen in het voortgezet onderwijs zijn afgenomen. In deze 
gesprelcken met vo-scholen is onder meer gevraagd naar hun opvattingen en acties 
inzake verzuimbeleid, optreden bij (signaal)verzuim, contacten met ouders, contacten 
met consulent leerplichtzaken en hulpverlening en hun bekendheid met HON. 
In het kader van een eindmeting van de houding en aanpak van scholen ten aanzien van 
schoolverzuim en ten aanzien van het HON-project, is in juni 2002 een schriftelijke 
enquete uitgevoerd onder alle schooldirecties in Breda. 

In de onderzoeksaanpak zijn enkele methoden min of meer continue toegepast, andere 
methoden zijn verspreid over de periode van uitvoering van het stimuleringstraject ingezet. 
De onderzoeksactiviteiten in het kader van de monitoring geven gezamenlijk een beeld van 
de uitvoering van het HON-leerplichtproject in Breda. 

1.5 	Opbouw van het rapport 

In hoofdstulc twee wordt een korte bespreking gegeven van de ketenbenadering in de 
leerplichthandhaving, waarbij de preventieve, curatieve en repressieve invalshoeken aan bod 
komen. Hierbij wordt in beknopte vorm de (mogelijke) rot van de verscheidene organisaties 
bij dit thema aangegeven. 
Hoofdstuk drie behandelt de beschikbare gegevens over de pilotgemeente Breda inzake 
schoolverzuim. Hierdoor wordt een beeld verlcregen van de omvang van de schoolverzuim-
meldingen, van enkele kenmerken van schoolverzuimers en van het verzuim naar school-
typen. Bovendien wordt nader ingegaan op de rot van Leerplichtzaken bij de behandeling 
van schoolverzuimmeldingen, onder andere wat betreft het verbaliseerbeleid. 
De organisatie en uitvoering van het HON-leerplichtproject in Breda worden in hoofdstuk 
vier besproken. In dit hoofdstuk worden de opzet en aanpak van het stimuleringstraject 
beschreven, waarbij de activiteiten vanuit het project geplaatst worden binnen het perspectief 
van een 'handhaving in ontwikkeling'. 
In de monitoring van het HON-stimuleringstraject is expliciet gekeken naar de aandacht die 
scholen in Breda aan preventie en bestrijding van schoolverzuim geven. De resultaten van 
het onderzoek onder het onderwijs in Breda worden in hoofdstuk gepresenteerd. 
Hoofdstuk zes beschrijft de ontwikkeling van het stimuleringstraject vanuit de bijdragen en 
de (gewijzigde) rot van de betroldcen partijen in het HON-project in Breda over de periode 
2000-2002. 
In hoofdstuk zeven volgen tot slot conclusies van het onderzoek naar het HON-stimulerings-
traject voor leerplichthandhaving in Breda en worden aanbevelingen geformuleerd die tot een 
verbetering van de handhaving van de Leerplichtwet lcunnen leiden. 

10 



2. 	De ketenbenadering in de leerplichthandhaving 

Ter introductie van de handhavingspartners op het terrein van de leerplicht, wordt in dit 
hoofdstuk in het kort een beeld geschetst van de taken en activiteiten van deze organisaties. 
Daarbij wordt de formele rol van de ketenpartners in het stimuleringstraject deels in het 
lokale perspectief van Breda geplaatst, zodat de resultaten van het Bredase HON-project 
vanuit deze rolontwildceling kan worden beoordeeld. Een nadere, gedetailleerde uitwerking 
en beoordeling van de samenwerking en van de inzet van de partners in het kader van het 
HON-traject wordt in hoofdstuk vier en hoofdstuk zes aangegeven. 

2.1 	Partners in de leerplicht 

Bij de naleving van de Leerplichtwet is het toezicht opgedragen aan de gemeentelijke 
overheid. Dit toezicht heeft primair tot doel ongeoorloofd schoolverzuim van leerplichtige 
jongeren tegen te gaan. 
Ofschoon de centrale rol bij het toezicht op de leerplicht formeel aan de gemeente is 
toegekend, kan een adequate, integrale handhaving niet plaatsvinden zonder een betrokken-
heid 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 HON-aanpak van schoolverzuim wordt expliciet aandacht gevraagd 
voor een verbetering van de samenwerking tussen de verschillende ketenpartners. Voor een 
sterk handhavingsketen is het noodzakelijk dat de schakels stevig in elkaar zitten, waardoor 
ook een sluitende, integrale aanpak voor verzuimbestrijding mogelijk wordt. Bij de 
handhaving van de leerplicht zijn de volgende partijen relevant: 
- de gemeente; 
- het onderwijs; 
- j eugdzorg ; 
- de Raad voor de Kinderbescherming; 
- het Openbaar Ministerie; 
- de politie. 

Bovendien is de betrokkenheid van andere organisaties denkbaar, zoals van de GOD die 
jeugdartsen op school inzet voor, onder andere, ziekteverzuimprojecten. De betroklcenheid 
van ook andere partners kan gebundeld worden in lokale werkgroepen of stuurgroepen. 

2.2 	De gemeente 

De gemeente als toezichthouder 

De lokale overheid is op grond van de 'Leerplichtwet 1969' formeel belast met het toezicht 
op de naleving van de leerplichtwet. Het college van BenW dient hiertoe leerplichtambtena-
ren aan te wijzen, een leerplichtbeleid te ontwikkelen en jaarlijks over de uitvoering aan de 
gemeenteraad te rapporteren. Daarnaast dient het college van BenW de minister van OCenW 
te berichten over de omvang en afhandeling van het verzuim in de gemeente. 
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Voor de uitvoering van de gemeentelijke activiteiten in het kader van de leerplichtwet heeft 
de gemeente Breda de beschildcing over twee leerplichtambtenaren teen fulltime en een 
parttime, gezamenlijk 1,7 fte). Zij zijn werlczaam binnen de afdeling Welzijn van de dienst 
Sociale Zaken, Arbeidsmarktbeleid en Welzijn (SAW). 
Het college van BenW in Breda heeft voor de leerplichtambtenaren een ambtsinstructie 
vastgesteld. In deze instructie staat omschreven hoe de gemeente de gemelde gevallen 
afhandelt, hoe de leerplichtambtenaren overleggen met collega's van omliggende gemeenten 
en met welke andere instanties leerplichtambtenaren samenwerken. 

Taken van de leerplichtambtenaar 

In het kader van de Leerplichtwet dienen de leerplichtambtenaren de volgende taken te 
vervullen: 
- registratie en administratie van alle volledig leerplichtige leerlingen en van partieel 

leerplichtige leerlingen (al dan niet met een leer-werkovereenkomst voor beroepspraktijk-
vaulting bij een werkgever); 

- preventieve en curatieve zorg bieden bij schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten; 
- justitiele taken bij overtreding van de leerplicht met betreldcing tot ouders, scholen en 

jongeren vanaf 12 jaar; 
- beoordeling en afhandeling vrijstellingen en/of ontheffingen van schoolbezoek en 

leerplicht; 
- beleid op uitvoerend lokaal niveau, zoals het ontwildcelen en onderhouden van netwer-

ken, deelname aan vormen van overleg; 
- voorlichting aan scholen en ouders en jongeren over leerplicht en aanverwante zaken. 

Acties van de leerplichtambtenaar 

Warmer scholen verzuim aan de gemeente melden, kunnen verschillende acties door de 
leerplichtambtenaar van de gemeente worden ondemomen. 
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/verzorgers 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 anti 
het schoolverzuim. De leerplichtambtenaar kan deze hulp aanbieden en/of verwijzen naar 
(jeugd)hulpverleningsinstanties. In Breda is hiervoor een aanbod van met name het Bureau 
Jeugdzorg en van het Instituut Maatschappelijk Welzijn. Indien de ouders en jongere, 
ondanks het veelvuldige schoolverzuim, het hulpaanbod niet aannemen, kan de leerplicht-
ambtenaar overgaan tot het opmaken van een proces verbaal en wordt vervolgens justitie 
ingeschakeld. 

De leerplichtambtenaren in Breda hebben hiertoe een bevoegdheid als BOA (bijzonder 
opsporingsambtenaar) en lcunnen als zodanig zelf een proces verbaa1 voor de jongere en/of 
ouder opstellen indien de leerplichtambtenaar dit noodzakelijk acht. In tegenstelling tot 
leerplichtambtenaren in vele kleinere gemeenten hebben de leerplichtambtenaren in Breda de 
BOA-bevoegdheid en hoeven derhalve in principe geen beroep te doen op andere bevoegde 
opsporingsambtenaren (bijvoorbeeld bij de politie of sociale recherche). 
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Handhaving door de leerplichtambtenaar 

Vanwege het accent dat in het verleden op de zorgaanpak is gelegd, is van de bevoegdheid 
om processen verbaal op te stellen in het kader van schoolverzuim in Breda tot eind jaren 
'90 weinig gebruik gemaalct. Er is, net als in andere gemeenten, een nadruk gelegd op de 
zorgfunctie van de leerplichtambtenaar terwijl handhaving alleen op de achtergrond een rol 
speelde. In dit kader is de aandacht vooral uitgegaan naar de hulpverleningstaak van de 
leerplichtconsu/ent en minder het accent gelegd op de handhavingstaak van dezelfde 
leerplichtambtenaar. 

Het opmaken van een proces verbaal door Leerplichtzaken wordt veelal gezien als het 
'sluitstuk' van de aanpak door de leerplichtambtenaar. In eerste instantie wordt gezocht naar 
een begeleidings- en adviseringstraject voor de leerling en ouders en het maken van een 
proces-verbaal of het dreigen daarmee is het enige, relatief weinig toegepaste, instrument 
waarmee de leerplichtambtenaar enige druk kan uitoefenen om de overtredende jongere en 
ouders zich te laten houden aan het advies 8 . 
Dit gegeven wijst 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. 

Leerplicht, voorkomen voortijdig schoolverlaten en de RMC-fiinctie 

Handhaving van de leerplichtwet, bestrijding van schoolverzuim en het voorkomen van 
voortijdig schooluitval zijn inhoudelijk nauw aansluitende thema's. In dit kader wordt 
gewezen op het 'Plan van Aanpak Voortijdig Schoolverlaten' en in het daaraan gekoppelde 
'Actieplan voor de Leerplicht' van het ministerie van OCenW (mei 1999). Daarin zijn acties 
aangegeven wat betreft de aanpassing van het beleid inzake de leerplichtwet en de rol van 
RMC's (Regionale Meld- en Coordinatiefunctie). In het kader van de aanpak van voortijdig 
schoolverlaten is de volgende stap gezet door een wettelijke verankering van de RMC-
functie en het structureel beschikbaar stellen van financiele middelen. In de zomer van 2002 
is de ministeriele Uitvoeringsregeling RMC opgesteld en gepubliceerd. 

Voor alle jongeren, ook voor de niet-leerplichtigen tot 23 jaar, wordt een structuur 
ontwikkeld die er voor zorgt dat uitval uit het onderwijs wordt tegengegaan, zodanig dat de 
jongere in staat wordt gesteld een 'startkwalificatie' te behalen. Dit gebeurt aan de hand van 
afspraken tussen gemeente, het onderwijs en de jeugdhulpverlening. Daarnaast moet het 
RMC ervoor zorgen dat leerlingen die de school verlaten elders worden geplaatst. 
Voor de financiering van de aanpak van het voortijdig schoolverlaten, i.c. het VSV-beleid, 
zijn verschillende budgetten ter beschildcing gesteld (onder meer voor de RMC-functie, de 
koppeling aan het Grote Steden Beleid en vanuit het Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden-
beleid). 

8 Uit een analyse van landelijke OCW-gegevens over leerplicht komt naar voren dat tot het schooljaar 1999- 
2000 de meldingen van schoolverzuim in ongeveer 5% van de gevallen leidde tot het opmaken van een 
proces verbaal door een leerplichtambtenaar. Sindsdien is sprake van een lichte stijging in de verbalise-
ring; van de meldingen van verzuim in schooljaar 1999-2000 heeft 5,9% tot een proces verbaal geleid (in 
totaal 1.788 pv's bij 30.540 meldingen) en in het schooljaar 2000-2001 is 6,6% geverbaliseerd (2.115 
processen verbaal bij 31.907 verzuimmeldingen). Er wordt verhoudingsgewijs meer geverbaliseerd voor 
signaalverzuim (64%) en minder voor absoluut verzuim (8%), van de pv's betrof 28% luxe-verzuim 
(Bron: Ministerie van OCW, VO Analyse, Het gemeentelijke toezicht op de leerplicht). 
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Het geld is bestemd voor: 
- preventie in het onderwijs, met nadruk op het versterken van de leerplichthandhaving, 

doorlopende trajecten in vmbo-scholen en ROC's en op beroeps-voorbereidende trajec-
ten; 

- versterking van de RMC-functie en regeling van de meldingsplicht voortijdig schoolver-
laten tot 23 jaar; 

- aanpalc van risicojongeren in de (grote) steden, waar sprake is van een cumulatie van 
problemen. 

De resultaten van de vsv-aanpak worden onder meer opgenomen in de jaarlfilcse RMC-
analyses over de gegevens van 39 RMC-regio's. Uit de landelijke gegevens over 2001 komt 
naar voren dat het aantal gemelde en geregistreerde voortijdige schoolverlaters is toegeno-
men; in 1998 werden circa 40.000 schoolverlaters geteld, in 2001 betreft het ruim 47.000 
leerlingen. 
Ofschoon in de aanpak van voortijdig schoolverlaten steeds meer verbeteringen worden 
geconstateerd, blijkt dat op het terrein van de registratie en ten aanzien van de trajecten nog 
vooruitgang is te boeken. Zo is een 100% sluitende melding en registratie van voortijdig 
schoolverlaters vaak nog niet te realiseren 9 . 

Schoolverzunn en schooluitval liggen in elkaars verlengde en maatregelen die de handhaving 
van de leerplichtwet bevorderen en die het voortijdig schoolverlaten voorkomen lcunnen 
elkaar in principe versterken. 
Voor Breda betekent dit dat sinds augustus 1998 een RMC West-Brabant en een LMC Breda 
operationeel zijn geworden. Binnen de RMC-regio West Brabant werken 18 gemeenten 
samen. 
In de leerplicht- en RMC-aanpak dient het melden, registreren en doorverwijzen van 
verzuimers en voortijdige schoolverlaters veel aandacht te krijgen. Voor de leerplichtige 
jongeren geldt dat zij aan een school moeten zijn ingeschreven en regelmatig onderwijs 
volgen. Voor de (niet meer volledig) leerplichtige jongeren die, om verschillende redenen, 
niet handhaafbaar zijn binnen het reguliere onderwijs lcunnen speciale trajecten worden 
uitgezet om te voorkomen dat zij ongekwalificeerd de arbeidsmarkt betreden. Dit geldt in 
principe ook voor degenen die niet meer leerplichtig zijn. 

In het kader van de RMC-taak en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten zonder 
startkwalificatie, is in Breda de Adviesgroep Leerplicht en Trajectbegeleiding (ALT) 
ingesteld. 
De ALT is een onderdeel van de organisatie van de RMC en heeft als doelgroep de 
risicoleerlingen en (dreigende) schoolverlaters van 5 tot 23 jaar. De nadruk ligt daarbij op de 
leeftijdscategorie 16 tot 23 jaar. De ALT heeft een tweeledige taak: het bespreken van de 
casuistiek en het opstellen van handelings- en trajectplannen en vanuit deze ervaringen het 
adviseren van gemeentelijke beleidsorganen. 
In de ALT hebben vertegenwoordigers zitting van het primair onderwijs, het samenwer-
kingsverband vo/svo, de sector Beroepsonderwijs en educatie, een psycholoog of orthopeda-
goog van de OBD, Bureau Jeugdzorg, de GGD, de leerplichtambtenaren en trajectbegelei-
ders van bureau Transit. De ALT opereert nu ruim 66n jaar (sinds augustus 2001), is als 
gemeentelijke adviesconunissie door B&W van Breda ingesteld en heeft een onafhankelijk 
voorzitter. 

9 Zie: De ufficornsten van de RMC-analyse 2001, ITS/Sardes, februari 2002. 
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Met de ontwildceling en uitvoering van de vsv -trajecten is in Breda in november 2000 
feitelijk een begin gemaakt. Hiertoe zijn bij ROC Baronie College/Bureau Transit in het 
kader van de RMC-functie (inmiddels) vier trajectbegeleiders aangesteld die de jongeren 
begeleiden. De opzet en uitvoering worden gefinancierd uit GSB-gelden. 
Bij de start van Transit (het eerste jaar van november-december 2000) heeft men 47 
amuneldingen van jongeren gekregen; 26 van deze jongeren zijn in die periode door 
Leerplichtzaken Breda aangemeld (55% van het totaal). In 2001 had bureau Transit in totaal 
184 aanmeldingen, hiervan zijn 69 jongeren door een leerplichtambtenaar uit Breda 
verwezen (37%). In 2002 had Transit 224 aanmeldingen, hiervan komen 74 jongeren (33%) 
via een leerplichtambtenaar uit Breda. 

Het bestand bij Transit wordt derhalve grofweg voor circa een derde deel gevuld met 
jongeren die door Leerplichtzaken Breda zijn doorverwezen. Een belangrijk deel van hen is 
16-17 jaar en doorverwezen vanwege hardnekkig schoolverzuim, schorsing en verwijdering. 
De overige jongeren bij Transit melden zich zelfstandig aan of komen na verwijzing door 
andere organisaties. Aan deze jongeren wordt een traject aangeboden dat bestaat uit een 
combinatie van scholing, werk en eventueel (jeugd)hulpverlening. De trajecten zijn divers en 
varieren in lengte van drie weken tot zes maanden. 

Bij de gemeente Breda kan men niet exact aangeven wat de omvang is van de totale groep 
vsv -ers in Breda. De RMC-coOrdinator is voor de dataverzameling over het aantal vsv-ers 
afhankelijk van de gegevens die scholen aanleveren en voor de data-invoer en -analyse 
afhankelijk van een adequaat, toegesneden registratiesysteem. Bij beide aspecten zijn in 
Breda nog knelpunten te herkennen: de scholen registeren naar de inschatting van de RMC-
coordinator (nog) niet consistent en consequent zodat verwarring kan ontstaan over aantallen 
en kenmerken van de vsv-ers en het registratiesysteem bij de gemeente is weliswaar 
aangeschaft maar nog niet geheel aangepast voor de verwerking en analyse van de vsv-
gegevens. 
Uit een (voorlopig) overzicht van de vsv-gegevens over het schooljaar 2001-2002 in Breda 
en een mondelinge toelichting van de RMC-coordinator hierop, komt wel naar voren dat 
over het voorgaande schooljaar bijna 2.900 vsv-ers zijn gemeld. In de RMC-regio, met 18 
gemeenten, zou het in totaal om circa 4.600 vsv-ers gaan. 
In de vsv-gegevens over de gemeente Breda zijn ook in totaal 694 volledig leerplichtige 
jongeren (tot 17 jaar) opgenomen; van deze jongeren is bekend dat de school hen eind van 
het schooljaar heeft uitgeschreven, maar het is echter onbekend of deze jongeren ergens 
anders opnieuw zijn ingeschreven. 
Een betrouwbare en sluitende registratie hiervan is in Breda nog niet toegepast, zodat ook 
geen uitspraken gedaan kunnen worden of sprake is van voortijdig schoolverlaten door de 
betreffende jongeren. Het recentelijk aangeschafte registratiesysteem bij de gemeente 
('Civision Onderwijs') dient hiertoe nog gevuld te worden. 
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Bij de voorzieningen in het kader van een aanpak van schoolverzuim en van voortijdig 
schoolverlaten in Breda kan ook gewezen worden op het Kompas . Het Kompas is in 1974 in 
eerste instantie opgezet als een spijbelopvangproject, maar is inmiddels uitgebouwd tot een 
structurele voorziening voor schoolonderbrekers en dreigende voortijdige schoolverlaters. 
Kompas is titans formeel als een aparte locatie verbonden aan de unit Tessenderlandt, een 
vmbo-school onderdeel uitmakend van de brede Scholengemeenschap Breda. Kompas is op 
dit moment opgenomen in het gemeentelijk Programa Grotestedenbeleid 1999-2003. 
Kompas neemt alleen die leerlingen op die volledig leerplichtig zijn; daarbij richt men zich 
op een gemiddelde bezetting van 36 leerlingen. 

Invulling gemeentelijke taken ten aanzien van leerplicht en vsv-beleid 

De taken van de gemeente Breda ten aanzien van de leerplichthandhaving en het vsv-beleid 
zijn als volgt benoemd m : 
- het adviseren van scholen over een adequate zorgstructuur; 
- het bespreken met scholen van leerlingen met een ontwiklcelings- en/of leerachterstand; 
- het terug- of herplaatsen van schoolverzuimers in het reguliere onderwijs, soms in 

combinatie met (jeugd)hulpverlening; 
- het tot stand brengen van de Adviesgroep Leerplicht en Trajectbegeleiding, waar situaties 

van emstig schoolverzuim en (dreigend) voortijdig schoolverlaten warden besproken; 
- uitvoering van de strafrechtelijke aanpak van schoolverzuim, opstellen proces verbaal, 

betroklcenheid bij de cursus "Ouders: Present!" voor ouders en Halt-afdoeningen voor 
schoolverzuimende jongeren; 

- het leveren van een bijdrage, met andere partners, aan een adequaat voorzieningenniveau 
voor de zogenaamde 'niet-willers' en 'niet-kurmers'; 

- het zoeken naar oplossingen voor de wachtlijsten voor enkele voorzieningen, zoals het 
MLK, ZMLK en ZMOK; 

- het bevorderen dat scholen zoveel mogelijk alle wettelijke mogelijlcheden benutten om 
voorzieningen te treffen voor zwakkere leerlingen; 

- het ontwikkelen van 'trajecten op maat' voor degenen die niet in staat zijn een diploma te 
behalen bij een reguliere opleiding. 

De gemeente Breda merkt in de jaarverslagen van 1999-2000 en van 2000-2001 op dat het 
"onmogelijk is al deze punten in een jaar op te lossen. Deze, en andere onderwerpen, zijn 
een permanent aandachtspunt voor de gemeente als uitvoerder van de Leerplichtwet en als 
regisseur op het gebied van voortijdig schoolverlaten". 

Jaarverslag Leerplicht Breda 1999-2000. 
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2.3 	Onderwijs 

De signalerende functie van de school als eerste schakel in de keten bij schoolverzuim is van 
essentieel belang. De opstelling van de school tegenover schoolverzuim heeft in dit kader 
een voorbeeldfunctie voor de leerling; door de houding ten aanzien van de verplichtingen die 
haar in de Leerplichtwet worden opgelegd, geeft de school een voorbeeld aan de leerling 
voor diens houding ten opzichte van schoolverzuim. 

Een goed verzuimbeleid van scholen omvat verschillende onderdelen, waarbij in het 
Actieplan voor de Leerplicht van het ministerie van OCenW de aspecten preventie, 
registratie en zorg expliciet zijn benoemd. 
In het kader van verzuimbestrijding kunnen scholen verschillende preventieve maatregelen 
nemen en een anti-verzuimbeleid formuleren. Dit beleid kan door de scholen uitgedragen 
worden via de schoolgids en/of schoolplan zodat ouders en ook leerkrachten weten hoe de 
school zal handelen wanneer verzuim, ondanks de maatregelen, toch plaatsvindt. 
Samenwerking met ouders, leerplichtambtenaar en eventueel professionele hulpverleners 
(jeugdzorg) is vaak noodzakelijk om gezamenlijk maatregelen te treffen indien het verzuim 
van een jongere het toelaatbare overschrijdt. De scholen dienen bovendien een goede 
administratie bij te houden op grond waarvan het schoolverzuim kan worden gemeten. 

Vanuit het onderwijs heeft men ook een meldingsplicht indien het verzuim 'zorgwekkend' 
wordt. In artikel 21 van de leerplichtwet is geregeld wanneer en hoe de directie van een 
school melding moet maken van het relatief verzuim: "Indien een ingeschreven leerling van 
een school ten aanzien van wie deze wet van toepassing is, zonder geldige reden les- of 
pralctijktijd 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". 
Het schoolhoofd is derhalve verplicht dergelijk verzuim te melden aan de leerplichtambte-
naar in de gemeente waar de jongere woont. Een adequate handhaving van de Leerplichtwet 
is alleen mogelijk als de scholen verzuim aan de leerplichtambtenaar melden. 

De scholen hebben ook een zorgfunctie voor de leerling; veel scholen hebben een zorg-
breedte-commissie of zorgteam, waarin in een bepaalde regelmaat de schoolarts, (school)- 
maatschappelijk werker, orthopedagoog, leerlingcoordinator en leerplichtambtenaar bij elkaar 
komen. In deze werkgroepen worden probleemgevallen besproken en bezien welke acties 
eventueel ondernomen zouden moeten worden. 
De rol van de leerplichtambtenaar kan voor de scholen ook een zorgfunctie omvatten, met 
name bij het achterhalen van de redenen van signaalverzuim en het eventueel verwijzen van 
ouders en/of jongere naar een hulpverlenende instantie. 

In Breda is in het kader van de zorgfunctie voor de leerling in het schooljaar 1996-1997 een 
ziekteverzuimproject gestart vanuit de GGD West Brabant. Dit project, dat in eerste instantie 
voor een periode van drie jaar is opgezet, wordt in het kader van het lokaal onderwijsbeleid 
en onderwijskansenbeleid uitgevoerd op scholen voor voortgezet onderwijs in gemeenten van 
de regio West-Brabant (de gemeenten Breda, Oosterhout, Etten-Leur en Rucphen). 
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Inmiddels is de activiteit voor het zesde schooljaar uitgevoerd en opgenomen in het paldcet 
van aanvullende dienstverlening van de GGD West-Brabant. Aangezien er echter geen 
structurele financiering beschikbaar is voor deze aanpak, wordt per jaar opnieuw bekeken of 
het zielcteverzuimproject kan worden voortgezet. 
In de gemeente Breda participeren vier vmbo-scholen en de Praktijlcschool in het project. In 
de aanpak wordt een relatie gelegd tussen 'zielcte' van de leerling en mogelijke andere 
redenen voor het niet naar school gaan. 

In hoofdstuk vijf wordt een uitgebreide besprelcing gegeven van de resultaten van de meting 
onder de scholen in Breda wat betreft hun verzuimbeleid en oordeel over HON. 

2.4 	Bureau Jeugdzorg 

Hulpverlening voor de jongere en ouder kan in Breda onder meer ingeroepen worden via 
Bureau Jeugdzorg (BJZ). BJZ neemt in Breda met name de jeugdzorg voor zijn rekening van 
jongeren in de middelbare schoolleeftijd, het Instituut Maatschappelijk Welzijn (IMW) heeft 
contacten met basisscholen voor hulpverlening in geval van jongere lcinderen. 

Bureau Jeugdzorg in Breda heeft tot najaar 2000 voornamelijk vanuit hun Centraal Bureau 
aan jongeren hulp verleend. Met het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met 
scholen in het voortgezet onderwijs in Breda wordt sinds november 2000 ook schoolmaat-
schappelijk werk (SMW)" binnen de scholen zelf uitgevoerd. Hiertoe is tussen de scholen 
en BJZ een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, die tot 1 januari 2004 geldig is. 

De inzet van BJZ in het onderwijs is voorbereid door een werkgroep waarin vertegenwoor-
digers van scholen, de gemeente, de RMC-coordinator en de vestigingsmanager van BJZ 
zitting hebben. Zij hebben zorg gedragen voor het overleg met de scholen en voor het 
opzetten van de kaders waarbinnen het SMW haar werlczaamheden zou verrichten. Daarnaast 
is door de werkgroep een samenwerkingsovereenkomst opgesteld die door de scholen en 
door BJZ goed kan worden gehanteerd. Deze aanpak heeft men ook in samenspraak met de 
provincie Noord-Brabant voorbereid. 

De ambulante hulpverlening van Bureau Jeugdzorg vindt plaats op 15 scholen in het 
voortgezet onderwijs en bij ROC's in Breda. Het betreft een inzet van in totaal 121 uur, 
verdeeld over 8 maatschappelijk werkers. De inzet van SMW wordt financieel mogelijk 
gemaakt door ondersteuning van de provincie en de gemeente (vanuit het GSB); beide 
partijen geven ieder een subsidiebijdrage van 90.000 euro per jaar voor het SMVV in Breda. 
De inzet van het schoolmaatschappelijk werk wisselt per school naar gelang de wens of 
behoefte van de school; op sommige scholen wordt 2 a 4 uur per week ingezet, op enkele 
scholen 15 uur per week. 

Deze aanpak past in de uitvoering van het Convenant Schoolmaatschappelijk Werk dat tussen de provincie 
en de vijf grote steden (B5) in de provincie Noord-Brabant is opgesteld. De versterking van het SMW op 
vo-scholen in deze steden vindt in eerste instantie plaats in de periode 2001-2003 en vloeit voort uit het 
provinciaal jeugdbeleid (zie onder meer: Jeugd(zorg) dichtbij, 2001. Provinciaal plan jeugdbeleid 2002- 
2005). 
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De inzet van deze vorm van jeugdzorg kan volgens de samenwerkingsovereenkomst een 
functie hebben in de bestrijding van verminderde schoolprestaties, schoolverzuim en 
voortijdig schoolverlaten. 

Bureau Jeugdzorg verzorgt bovendien, in het kader van de bestrijding van schoolverzuim, de 
uitvoering van de cursus "Ouders: Present!" in Breda. Deze cursus voor ouders, die door de 
kantonrechter wordt opgelegd aan ouders van hardnelddge verzuirners, heeft als alternatieve 
sanctie tot doel verzorgers van problematische spijbelaars handvatten te bieden in het 
omgaan met deze problemen en het schoolgaan te stimuleren'. 

2.5 	Raad voor de Kinderbescherming 

De Raad voor de Kinderbescherming (RvK) kan op basis van de Lpw bij de leerplichthand-
having worden betrokken. De Raad wordt 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. 

Bij de Raad voor de Kinderbescherming is een civielrechtelijke en een strafrechtelijke 
aanpak te onderscheiden. De verschillen in aanpak hebben ook tot twee units bij de RvK 
geleid, een Unit Civiel en een Unit Straf. Indien een jongere zelf vervolgd wordt (een proces 
verbaal is tegen de jongere zelf opgemaakt) leidt dit tot een behandeling door de unit Straf. 
De jongere (van 12 jaar en ouder) is door het OM verantwoordelijk gesteld voor het door 
hem gepleegde schoolverzuim en iedere minderjarige die wordt vervolgd, wordt bij de Raad 
gemeld. 
De Raad voor de Kinderbescherming kan een rol spelen in het geval van signaalverzuim, in 
deze wordt gevolgd door justitieel handelen. De RvK speelt, landelijk, een centrale rol in de 
coOrdinatie van taakstraffen voor schoolverzuimende jongeren, waaronder de taakstraf Basta. 
De Raad voor de Kinderbescherming komt bij schoolverzuim derhalve 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. 

2.6 	Openbaar Ministerie 

Handhaving van de leerplicht is, gezien de toegekende taak bij het toezicht, in eerste 
instantie een zaak van scholen en de gemeente. Justitieel ingrijpen bij schoolverzuim is in dit 
kader een uiterst middel. Met de betrokIcenheid van het Openbaar Ministerie beoogt men 
echter ook een justitiele stok achter de deur' te hebben voor hardnekkige overtreders (zowel 
jongeren als ouders) van de Leerplichtwet. Handhaving kan daardoor ook aan geloofwaar-
digheid winnen. 

De bemoeienis van het Openbaar Ministerie met leerplichtzaken kan reeds bestaan in een 
'voortraject', waarbij de leerplichtovertreding een zaak is voor de leerplichtambtenaar maar 
waarbij nog niet bekend is of deze bemoeienis tot een strafzaak zal leiden. In andere 

12 Zie oak: Ouders: Present!?, een cursus voor ouders van hardnekkige schoolverzuimers; evaluatie van de 
pilotprojecten in Breda en Rotterdam, BBSO, Nijmegen, april 2002. 
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gevallen wordt het OM in leerplichtzaken pas gekend wanneer een proces verbaal wordt 
ingediend. Deze lcwestie wordt vervolgens via een transactie afgedaan, of door middel van 
een dagvaarding op een Icantonzitting gebracht. 

Het Openbaar Ministerie heeft landelijk sinds het voorjaar 1999 uitdruldcelijk(er) positie 
genomen in de handhaving: "Gelet op de huidige problematiek wat betreft schoolverzuim en 
de negatieve gevolgen die verzuim kan hebben op de ontwildceling van de leerplichtige is de 
behoefte aan een grotere deelname van het OM in het aanpaldcen van ongeoorloofd verzuim 
steeds meer gevoeld"n. 

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 beschilcking staan bij de aanpak van schoolverzuim valcer, 
sneller en effectiever toegepast dient te worden. In het jaarplan 1999 stelt het OM 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 geIntegreerd is in en aansluit bij de aanpalc die met 
name het bestuur en de scholen reeds uitvoeren. 

Het vervolgingsbeleid van het OM 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 vastgelege. 

Bij het Openbaar Ministerie in Breda worden ten behoeve van het project "Ouders: Present!" 
speciale thema-leerplichtzittingen bij het kantongerecht georganiseerd. In dit kader is, naast 
de reguliere kantonzittingen, extra zittingscapaciteit gecrederd om vervolg te geven aan de 
door de leerplichtambtenaren opgemaakte processen verbaal tegen ouders. 

2.7 	Politie 

Bij de bestrijding van schoolverzuim c.q. van leerplichtovertredingen kan ook de politie een 
ml spelen. Zo kan de politie op grond van artikel 24 Lpw controles houden in voor publiek 
toegankelijke ruimtes en ongeoorloofde verzuimers bij de school afleveren. In de pralctijk 
worden dergelijke controles in het kader van schoolverzuim door de politie echter nauwelijks 
ondernomen, aangezien een politie-agent veelal geen zicht heeft op mogelijk ongeoorloofd 
vermin' door rondhangende jongeren. 

13 	College van procureurs-generaal, Aanwijzing Leerplichtwet 1969, vastgesteld op 9 maart 1999 en 
inwerking getreden 1 april 1999. 

14 	College van procureurs-generaal, Richtlijn voor strafvordering Leerplichtwet 1969, vastgesteld op 9 maart 
1999 en inwerking getreden 1 april 1999. 
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De politie springt in verschillende gemeenten wel een leerplichtambtenaar bij voor het 
opstellen van een proces verbaal indien deze daar om vraagt en zelf geen BOA-bevoegdheid 
heeft en derhalve geen proces verbaal mag opstellen. 

De rol van de politie kan in dit kader wel toenemen indien men bijvoorbeeld participeert in 
Buurtnetwerken waaraan soms ook scholen en jeugdzorg deelnemen. Bovendien zijn ook 
agenten betrokken bij de aanpak op scholen in het kader van de "Veilige School" en is er op 
verscheidene plaatsen een schooladoptieplan waarbij een politie-agent vaste contactpersoon 
wordt voor een school. In het district Breda is de politie trekker van het project "Doe effe 
normaal" op alle (basis)scholen. 

Overleg risicojeugd 

In het arrondissement Breda is begin jaren negentig het Jeugdige Wetsovertreders Overleg 
(JW0) opgericht. Hieraan namen een groot aantal instellingen deel: de politie, justitie, Raad 
voor de Kinderbescherming, voogdij-instellingen, kinderrechter, bureau Halt. 
Dit JWO-overleg is vervolgens in de politiedistricten opgezet, waar periodiek alle jeugdige 
wetsovertreders, alsmede probleemjongeren die met de politie in contact komen, worden 
besproken. De stuurgroep JWO is in 1996 uitgebreid met een vertegenwoordiging van de 
jeugdhulpverlening, in de vorm van Bureaus Jeugdzorg (JWO +). 

In een later stadium is de naam van het overleg, in overeenstemming met de verbreding van 
de doelgroep, gewijzigd: het JWO is nu het Overleg RisicoJongeren (ORJ). De politie, met 
als functionaris de coordinator Zorg, is voorzitter van dit ORJ. 
Aan het ORJ Breda nemen op dit moment de politie, de Raad voor de Kinderbescherming, 
jeugdreclassering, Bureau Jeugdzorg, Stichting Jeugdzorg, bureau HALT, SET (project 
Samen Er Tegenaan), het OM en Leerplichtzaken deel. 
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3. Schoolverzuim en Leerplichtzaken Breda 

3.1 Inleiding 

Breda is een middelgrote gemeente met ruim 163.000 inwoners, in grootte de twaalfde stad 
van Nederland en behoort in het Grote Stedenbeleid bij de G21. 
In Breda wonen 24.000 leerplichtige jongeren, een kwart van deze leerplichtige scholieren 
(24%) heeft een niet-Nederlandse achtergrond. In de gemeente Breda zijn 45 scholen voor 
het primair onderwijs, 12 scholen voor het speciaal (basis- en voortgezet) onderwijs en 15 
scholen voor het voorgezet onderwijs. 

Om een beeld te geven van de omvang van de leerplichtproblematiek, worden in dit 
hoofdstuk enkele gegevens gepresenteerd over het geregistreerde schoolverzuim in Breda 
over de periode 1999-2002. Tevens worden de reacties van de gemeentelijke afdeling 
Leerplichtzaken op dit schoolverzuim in termen van 'handhaving' besproken. 

3.2 Schoolverzuim in Breda 

Ontwikkeling schoolverzuim 

Het door de afdeling Leerplichtzaken geregistreerde schoolverzuim kent in Breda in de 
afgelopen drie schooljaren een sterke toename. 
In het schooljaar 1999-2000 had men circa 600 meldingen van verzuim, in het afgelopen 
schooljaar zijn ruim 1000 leerlingen vanwege verzuim bij de leerplichtambtenaar gemeld. 

Tabel I Geregistreerde meldingen verzuim is  

Geregistreerd schoolverzuim Breda 	1998-1999 	1999-2000'6 	2000-2001 	2001-2002 

Totaal aantal meldingen 	 488 	 611 	 729 	 1.036 

Indien het geregistreerde verzuim gerelateerd wordt aan het aantal leerplichtige jongeren in 
Breda, lag het verzuimpercentage in het schooljaar 2001-2002 op 4,3% 17 . Met 'verzuimper-
centage' wordt bedoeld het percentage leerplichtige leerlingen over wie een verzuimmelding 
is gedaan. 

15 De geregistreerde meldingen van verzuim bij de afdeling Leerplichtzaken in Breda hebben in principe 
betrekking op leerplichtige leerlingen die in Breda wonen en in Breda naar school gaan. De cijfers betreffen 
bovendien het aantal leerlingen en niet het aantal meldingen van leerlingen. 

16  In de opgegeven cijfers van Leerplichtzaken Breda zijn over het jaar 1999-2000 ook de verzuimaantallen van 
het ROC opgenomen, hetgeen mede voor de toename van het geregistreerde verzuim heeft gezorgd. 

17  Per 1 januari 2002 23.959 Bredase jongeren in de leeftijdscategorie 5 tot en met 17 jaar. 
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Dit verzuimpercentage lag over het schooljaar 2000-2001 nog op 3,1%, hetgeen op een 
relatief sterke toename duides. 

Het geregistreerde schoolverzuim in Breda ligt boven het landelijk, totale gemiddelde. Uit 
gegevens van het tninisterie van OCenW kan herleid worden dat het landelijk verzuimper-
centage al enkele jaren rond de 1,3 A 1,5% schommelt. Zo waren er landelijk over het 
schooljaar 2000-2001 in totaal 31.907 verzuimmeldingen over ruim 2,5 miljoen leerplichti-
gen in Nederland; het gemiddeld verzunnpercentage in dat jaar bedroeg 1,3%. 
In een vergelijking met andere (tniddel)grote gemeenten in Noord-Brabant blijkt het 
verzuimpercentage van Breda ook (iets) hoger te zijn; zo is bijvoorbeeld het verzuimpercen-
tage in Tilburg 4,8% en in 's-Hertogenbosch 3,8%', in Eindhoven was in het schooljaar 
2001-2002 sprake van een verzuimpercentage van 3,5%. 

Bij de gepresenteerde gegevens is het van belang op te merken dat het geregistreerde 
verzuim in Breda betrekking heeft op leerlingniveau; het aantal meldingen verwijst met 
andere woorden ook feitelijk naar het aantal schoolverzuimende jongeren. 
In andere gemeenten wordt in de registratie van schoolverzuim wel eens uitgegaan van het 
aantal meldingen van verzuitn, onafhankelijk van het schoolverzuimende individu. Dit 
betekent dat indien van een leerplichtige jongere meerdere meldingen per jaar worden 
gedaan, deze meldingen oak meegeteld worden in het totaal aantal meldingen. Het aantal 
meldingen zal in dit opzicht derhalve hoger liggen dan een meldregistratie op leerlingniveau. 

In de volgende overzichten worden de gegevens over het aantal meldingen van schoolver-
zuim gepresenteerd op basis van de meldingen zoals die door de scholen in Breda bij 
Leerplichtzaken zijn gedaan. Dit betekent dat in tabel 2 en tabel 3 cijfers zijn opgenomen 
over de 72 scholen in Breda zoals die over de afgelopen drie jaar zijn gevolgd. Hierdoor 
wordt een eenduidig beeld verkregen van de meldingen door scholen in het basisonderwijs, 
het speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs tijdens de gehele onderzoeksperiode. 
De absolute cijfers en verzunnpercentages liggen, in totalen, lager dan de eerder genoemde 
opgave van de afdeling Leerplichtzaken, aangezien de leerplichtambtenaren in Breda (soms) 
ook gegevens van andere scholen, buiten Breda, en van ROC's in hun jaaroverzichten 
opnemen. Voor de rapportage over het HON-project zijn deze gegevens door BBSO 
gecorrigeerd waardoor een vergelijking over de jaren been mogelijk is geworden. 

la  Over het schooljaar 1998-1999 was het verzuimpercentage nog 1,75%. 

19  Het geregistreerde aantal jongeren dat in deze gemeenten verzuimt ligt in werkelijlcheid wat lager omdat het 
administratiesysteem elke melding registreert, oak al gaat het hierbij om dezelfde jongere (er zijn oak 
jongeren die meerdere keren per jaar verzuimen). Zie antler meer: Gemeente Tilburg, Jaarverslag Leerplicht 
schooljaar 2000-2001, 'Alle leerlingen bitmenboords. 
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Tabel 2 Verzuim naar ondermjstype" 

Aantal verzuimmeldingen 	1999-2000 	 2000-2001 	 2001-2002 
naar onderwijstype 

Basisonderwijs 	 137 	33% 	 161 	24% 	269 	26% 

Speciaal onderwijs 	 87 	21% 	 159 	24% 	201 	19% 

Voortgezet onderwijs 	 191 	46% 	 347 	52% 	566 	55% 

Totaal 	 415 	100% 	 667 	100% 	1.036 	100% 

(index; 1999-2000=100) 	(100) 	 (161) 	 (250) 

Het aantal meldingen van schoolverzuim door de scholen in Breda is over de afgelopen drie 
schooljaren aanzienlijk gestegen. In het schooljaar 2001-2002 zijn 2,5 keer zoveel meldingen 
bij Leerplichtzaken geregistreerd als in het schooljaar 1999-2000; per jaar stijgt het aantal 
meldingen met circa 55 tot 60%. 

Uit de tabel komt naar voren dat meer dan de helft van de verzuimmeldingen afkomstig is 
van het voortgezet onderwijs; het aandeel van het basisonderwijs en van het speciaal 
onderwijs is, ruwweg gesteld, circa 25%. 
Ofschoon het aandeel van het basisonderwijs in het totaal aantal meldingen in de loop der 
jaren niet sterk wijzigt, is sinds 1999-2000 wel sprake van een verdubbeling van het aantal 
meldingen van verzuim door scholen in het primair onderwijs. Meer dan de helft van de 
basisscholen (53%) heeft in het schooljaar 2001-2002 (veel) meer meldingen van verzuim 
gedaan bij de afdeling Leerplichtzaken dan in het daaraan voorafgaande schooljaar. 

Verzuimpercentages bij scholen 21  

Bij een nadere beoordeling van het aantal verzuimmeldingenn, gerelateerd aan het aantal 
leerlingen binnen een bepaald schooltype, komt naar voren dat het verzuimpercentage binnen 
de onderscheiden onderwijstypen per jaar toeneemt. In 1998-1999 lag bijvoorbeeld het 
verzuimpercentage in het basisonderwijs op 0,9%, over het schooljaar 2001-2002 is dit 
verzuim gestegen tot 1,8%. Bij het speciaal onderwijs is het verzuimpercentage in deze 
periode gestegen van 3,0% naar 8,2% en ook bij het voortgezet onderwijs is het verzuim-
percentage aanzienlijk toegenomen (van 2,7% naar 7,4%). Het gemiddelde verzuimpercenta-
ge is bijna 2,5 keer zo hoog geworden. 

20  In bijlage 2 zijn, als basisgegevens voor het opstellen van de tabellen over schoolverzuim in Breda, de 
meldingen per school en per schooljaar opgenomen. 

21 

22 

Bij 'verzuimpercentage' wordt bedoeld het percentage van de leerplichtige Bredase leerlingen over wie een 
verzuimmelding is gedaan (op jaarbasis, afgezet tegen het aantal leerlingen op de betreffende school, bij de 
teldatum van 1 olctober van dat jaar). 

Zie ook bijlage 2 voor de basisgegevens per school, per schooljaar. 
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Tabel 3 Verzuimpercentages naar onderwijstype 

Gemiddeld verzuimpercentage naar onderwijstype 	1998-1999 	2000-2001 	2001-2002 

Basisonderwijs 	 0,9% 	1,1% 	 1,8% 

Speciaal onderwijs 	 3,0% 	5,3% 	 8,2% 

Voortgezet onderwijs 	 2,7% 	3,3% 	 7,4% 

Totaal gemiddeld 	 1,7% 	2,8% 	 4,2% 

Het verzuim is derhalve bij alle drie onderscheiden onderwijstypen aanmerkelijk gestegen, 
waarbij de stijging sinds 2000-2001 verhoudingsgewijs in het voortgezet onderwijs het 
grootst is. 

Binnen het voortgezet onderwijs is, over de jaren heen beschouwd, het gemelde verzuim bij 
de vmbo/mavo-scholen aanzienlijk hoger dan bij de scholen voor havokwo/gymnasium. Van 
het totaal aantal verzuinuneldingen in het voortgezet onderwijs is circa 60-65% afkomstig 
van het vmbo. 

De verschillen zijn niet alleen per onderwijstype (sterk) uiteenlopend, ook birmen een 
schooltype springen soms enkele scholen er sterk bovenuit wat betreft het aantal meldingen 
van schoolverzuim. Voor een nadere specificering en berekening van het verzuimpercentage 
per school in het voortgezet onderwijs wordt naar het overzicht in de volgende paragraaf 
verwezen. 

Verzuim naar etnicitee 

In Breda vormen de autochtone schoolverzuimers de grootste groep van verzuimers (69%); 
onder de allochtone leerlingen vormen de Marokkaanse schoolverzuhners de meerderheid 
(14% van het totaal). 

Het verzuimpercentage naar etniciteie is echter, naar het aantal leerlingen binnen de 
verschillende groepen beschouwd, sterk uiteenlopend. Het aantal meldingen is bij de 
autochtone leerlingen relatief laag en bij de Maroklcaanse en Antilliaanse jongeren relatief 
hoog. 

23 
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De gegevens over het verzuim naar etniciteit hebben betrekking op het schooljaar 2000-2001. Bij de afdeling 
Leerplichtzaken Breda is etniciteit in het schooljaar 2001-2002 niet meer (consequent) geregistreerd, zodat 
over de verzuimpercentages naar etniciteit geen actuele gegevens voorhanden zijn. 

Bij de definitie van "autochtone/allochtone leerlingen" gaat men uit van het geboorteland van een of beide 
ouders. 
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Tabel 4 Verzuim naar etniciteit 

Verzuimmeldingen naar etniciteit 	 absoluut 	 % 	 % 
(2000-2001) 	 (op totaal) 	(binnen de groep) 

Nederlands 	 500 	 69 	 2,0 

Turks 

Marokkaans 

Sur/Antil 

Overig 

Totaal 

37 	 5 	 8,1 

102 	 14 	 11,5 

28 	 4 	 9,9 

62 	 8 	 - 

729 	100% 	3,1% 

De gegevens over verzuim naar etniciteit zijn, over het schooljaar 2000-2001, nader uit te 
splitsen naar verzuim in basis- en voorgezet onderwijs. 

Tabel 5 Verzuim naar onderwijstype en etniciteit 

Verzuim naar onderwijstype 	aantal Bredase 	% 	aantal meldingen 
en etniciteit (2000-2001) 	 leerlingen 	 Leerplicht Breda 

% % binnen de 
groepen 

Basisonderwijs 

autochtone leerlingen 	 11.519 	77% 	 107 	55% 	0,9% 

allochtone leerlingen 	 3.441 	23% 	 89 	45% 	2,6% 

Totaal 	 14.960 	100% 	 196 	100% 	1,3% 

Voortgezet onderwijs 

autochtone leerlingen 	 6.438 	74% 	 393 	74% 	6,1% 

allochtone leerlingen 	 2.262 	26% 	 140 	26% 	6,2% 

Totaal 	 8.700 	100% 	 533 	100% 	6,1% 

Totaal bo/vo 	 23.660 	 729 	 3,1% 

Uit tabel 5 kan men herleiden dat het onderscheid naar het verzuim tussen allochtone en 
autochtone leerlingen zich met name voordoet binnen het basisonderwijs; de verhouding 
tussen verzuimaandeel en etniciteit is hier scheef, terwijI er Oen scheve verhouding is in het 
aandeel in het verzuim wat betreft etniciteit in het voortgezet onderwijs. 
In het basisonderwijs is het aandeel allochtone jongeren in het totaal aantal basisscholieren 
23%, hun aandeel in het geregistreerde verzuim is 45%; bij het voortgezet onderwijs is het 
aandeel allochtone leerlingen op het totaal aantal leerlingen 26%, hun verzuimaandeel is 
(ook) 26%. In het voortgezet onderwijs is derhalve geen verschil in verzuimpercentages 
tussen allochtone en autochtone leerlingen, terwijl in het basisonderwijs allochtone leerlingen 
relatief hoog scoren in het verzuimpercentage. Bij de etnische groepen valt het relatief hoge 
aantal verzuimmeldingen van Marokkaanse leerlingen op; in het basisonderwijs is het 
verzuimpercentage onder Marolckaanse leerlingen 7,8%, in het voortgezet onderwijs 10%. 
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3.3 Schoolverzuim binnen het voortgezet ondervvijs Breda 

Het geregistreerde schoolverzuim in Breda is voor meer dan de helft (in 2001-2002 55%) 
afkomstig uit het voortgezet onderwijs, hetgeen aanleiding geeft doze vo-scholen nader te 
belichten. Het betreft 15 vo-scholen met in totaal bijna 11.000 leerlingen. Het aantal 
jongeren, woonachtig in Breda, en in Breda schoolgaand op een van deze vo-scholen 
bedroeg in schooljaar 2001-2002 7.699 leerlingen (teldattun 1 oktober 2001). 
Op basis van enkele gegevensbrormen bij de gemeente Breda', kan het volgende overzicht 
over de meldingen van verzuim door het voortgezet onderwijs worden samengesteld. 

Tabel 6 Gemeld verzuim in het voortgezet onderwijs Breda 

Verzuim vo-scholen 	aantal leerl op school 	 aatual 	nteldingen 	meldingen 	meldingen 
Breda 	 (00-01) 	teen l uit Breda 	 99-00 	00-01 	 01-02 

gym 	 689 	 511 	 1 	 2 	 1 

vwo/havo/mavo 	 591 	 582 	 3 	 6 	 16 

gym/vwo/havo/mavo 	 1390 	 960 	 15 	 22 	 20 

gym/vwo/havo 	 1090 	 816 	 5 	 10 	 4 

gym/ywo/havo 	 1370 	 725 	 4 	 1 	 2 

vwo/havo/mavo 	 759 	 709 	 10 	 13 	 20 

gyrnivwo/havo/vmbo 	 1082 	 739 	 9 	 35 	 133 

mavo 	 587 	 466 	 5 	 21 	 29 

isk 	 120 	 (120) 	 - 	 5 	 2 

vmbo/mavo 	 766 	 551 	 26 	 78 	 119 

vmbo 	 923 	 671 	 63 	 62 	 82 

vbo 	 401 	 243 	 8 	 34 	 42 

vmbo 	 497 	 329 	 17 	 17 	 48 

vbo 	 469 	 252 	 15 	 16 	 18 

ivo 	 65 	 (65) 	 10 	 25 	 30 

Totaal 	 10.799 	 7.775 	 191 	347 	 566 

Uit het overzicht komt naar voren dat het gemelde verzuim door de vo-scholen in de 
afgelopen jaren een sterke stijging heeft gekend. In de periode 1999-2002 is het aantal 
meldingen van verzuim bijna verdrievoudigd. 

25 Gegevens over verzuimmeldingen zijn afkomstig van de afdeling Leerplichtzaken; de cijfers over het aantal 
(Bredase) leerlingen binnen het VO zijn herleid uit tellingen zoals opgenomen in de leerlingendatabank bij de 
afdeling O&I en uit de publicaties 'Statistiek van het onderwijs 2000/2001 en 2001/2002' van de gemeente 
Breda. Van twee scholen zijn overigens geen gegevens beschikbaar inzake het aantal Bredase leerlingen, wel 
over het total aantal leerlingen; deze gegevens zijn tussen haalcjes aangegeven. 
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Bovendien is duidelijk te herkennen dat het aantal meldingen per school sterke verschillen 
vertoont, ook als de grootte van de school in beschouwing wordt genomen. Om de vergelij-
king tussen scholen inzichtelijker te maken, is het aantal meldingen van verzuim berekend in 
een verzuimpercentage per schooP . Tevens kan hierdoor een zuivere vergelijking over 
voorgaande jaren worden getrolcken. 

Tabel 7 Verzuimpercentages vo-scholen 

VO-scholen verzuhnpercentage 	verzuimpercentage 	verzuimpercentage toe/afizame 	toe/afname 
99-00 	 00-01 	 01-02 	(99-01) 	(00-02) 

gym 	 0,2 	 0,4 	 0,2 	 + 	 - 

vwo/havo/mavo 	 0,5 	 1,0 	 2,6 	 + 	 + 

gym/vwo/havo/mavo 	1,6 	 2,3 	 2,0 	 + 	 - 

gym/vwo/havo 	 0,6 	 1,2 	 0,5 	 + 	 - 

gym/vwo/havo 	 0,5 	 0,1 	 0,3 	 - 	 + 

vwo/havo/mavo 	 1,4 	 1,8 	 2,8 	 + 	 + 

gym/vwo/havo/vmbo 	1,2 	 4,7 	 16,8 	 + 	 + 

mavo 	 1,1 	 4,5 	 6,9 	 + 	 + 

isk 	 (3,2) 	 (4,2) 	 (5,7) 	 + 	 + 

vmbo/mavo 	 4,8 	 14,2 	 22,0 	 + 	 + 

vmbo 	 10,6 	 9,2 	 12,6 	 - 	 + 

vbo 	 4,2 	 14,0 	 18,9 	 + 	 + 

vmbo 	 5,3 	 5,2 	 15,0 - 	 + 

vbo 	 6,0 	 6,3 	 6,9 	 + 	 + 

ivo 	 (52,3) 	 (38,5) 	 (75,0) - 	 + 

Totaal 	 2,5% 	 4,5% 	 7,4% 	 + 	 + 

De verzuimpercentages geven aan dat, over het totaal beschouwd, het gemelde verzuim in 
het voortgezet onderwijs aanzienlijk is toegenomen; bij het voortgezet onderwijs is het 
verzuimpercentage in de afgelopen drie jaar bijna verdrievoudigd van 2,5% naar 7,4%. 
De verzuimpercentages geven ook aan dat er grote verschillen zijn tussen de scholen in het 
voortgezet onderwijs. Uitgaande van het berekende gemiddelde verzuim van 7,4% binnen 
het VU (over 2001-2002), blijkt dat met name de scholen met een gymnasium, vwo en/of 
havo onder dit gemiddelde scoren en dat bijna alle v(m)bo-scholen soms ruim boven het 
verzuimgemiddelde scoren. 
In een vergelijking tussen de schooljaren 2000-2001 en 2001-2002 komt bovendien naar 
voren dat bij 12 van de 15 scholen sprake is van een toename van de meldingen, bij 3 
scholen is het meldpercentage (licht) afgenomen. 
Het gemiddelde meldpercentage over alle vo-scholen lag in 2001-2002 op 7,4%, hetgeen een 
stijging van 2,9% inhoudt ten opzichte van het schooljaar 2000-2001. 

26 Op basis van het aantal meldingen van verzuim bij Leerplichtzaken Breda en het aantal leerlingen op de 
betreffende Bredase school, afkomstig uit Breda in het betreffende jaar (zie ook bijlage 2 voor gegevens per 
school). 
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3.4 Het melden van verzuim door scholen 

Een van de belangrijke aspecten bij de pogingen om schoolverzuim te bestrijden en de 
leerplichtwet te handhaven, is zicht te lcrijgen op de mate waarin scholen het (vermoedelijk) 
ongeoorloofd verzuim van bun leerlingen bij de afdeling Leerplichtzaken van de gemeente 
(Ininnen/willen) melden. 
Het verhogen van de melding(sbereidheid) van scholen heeft in dit kader tot doel het 
feitelijke ongeoorloofde verzuim eerder en systematischer boven tafel te lcrijgen. Hiertoe 
dienen scholen bereid te zijn verzuim te signaleren, registreren en te melden. In de pralctijk 
blijkt echter dat scholen niet of niet altijd het verzufin bij Leerplichtzaken melden. 
Op basis van de beschikbare gegevens van Leerplichtzaken Breda is nagegaan in hoeverre 
scholen in Breda al dan niet van verzuim melding maken. 

Tabel 8 Scholen die melding maken van verzuim 

Scholen en verzuimmelding 	 99-00 	 00-01 	 01-02 

Basisonderwijs 	 64% 	 58% 	 78% 

Speciaal onderwijs 	 75% 	 100% 	 83% 

Voortgezet onderwijs 	 93% 	 100% 	 100% 

Totaal 	 72% 	 74% 	 83% 

Uit de tabel komt naar voren dat in het schooljaar 2001-2002 83% van de scholen een of 
meerdere malen melding maakte van verzuim door leerlingen. In de daaraan voorafgaande 
jaren lag dit percentage op 72% en 74%. Het aantal scholen dat van verzuim melding maakt 
bij de afdeling Leerplichtzaken is derhalve in de onderzochte periode gestegen; deze stijging 
is met name herkenbaar in het laatste schooljaar. 

De scholen die geen melding maken van ongeoorloofd verzuim door leerlingen zijn, of 
liever waren, vooral scholen in het basisonderwijs. In het schooljaar 2000-2001 meldde 42% 
van de basisscholen geen verzuim, vorig schooljaar is het aantal scholen in het basisonder-
wijs dat geen melding maakt gedaald naar 22%. De meldingsbereidheid in het basisonder-
wijs is derhalve flunk toegenomen. 
Bij het speciaal onderwijs wordt inmiddels door bijna alle scholen melding van verzuim 
gemaakt. Ook bij de scholen in het voortgezet onderwijs hebben, in genoemde schooljaren, 
(nagenoeg) alle scholen wel een of meerdere malen verzuim gemeld bij de afdeling 
Leerplichtzaken. 
De melding(sbereidheid) is derhalve in de afgelopen jaren in eerste instantie bij het speciaal 
onderwijs en bij het voortgezet onderwijs gestegen, vervolgens is de meldingsbereidheid ook 
bij het prima& onderwijs aanzienlijk toegenomen. De verhoging van de meldingsbereidheid 
van scholen is mede een gevolg van de scholenrondes die de HON-projectcoordinator heeft 
uitgevoerd (zie hoofdstuk vier). 
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3.5 Reacties op schoolverzuim en handhaving door Leerplichtzaken Breda 

Reactie Leerplichtzaken op verzuimmeldingen 

Bij de gemeente Breda zijn twee leerplichtambtenaren (1,7 fte) beschikbaar voor de 
uitvoering van de handhaving van de leerplichtwet. Volgens mededelingen van Leer-
plichtzaken is in het verleden altijd direct actie ondernomen bij een melding van verzuim 
door een school. De mogelijke reacties op de meldingen zijn divers: dit kan een telefonische 
reactie zijn, een gesprek op school met de meldende persoon, een gesprek met de leerling, 
bemiddeling, een eerste mondelinge waarschuwing, een tweede schriftelijke waarschuwing, 
een bezoek aan het ouderlijk adres, het horen van een ouder en/of jongere en vervolgens 
eventueel het opstellen van een proces verbaal. 
De procedure die hierbij door de leerplichtambtenaren wordt gevolgd is niet aan vaste regels 
gebonden. De aanpak van de leerplichtambtenaren bij het optreden naar aanleiding van een 
verzuimmelding, wordt in Breda eerder gekenmerkt door een sterk persoonlijk getinte 
inschatting, orientatie en werkwijze. Zo zijn ook de acties die de leerplichtambtenaren bij 
een melding ondernemen niet systematisch geregistreerd, maar veelal handmatig in een 
dossier opgenomen. 

De sterke toename van het aantal verzuimmeldingen tijdens het HON-project roept de vraag 
op in hoeverre de twee leerplichtambtenaren op de meldingen (direct kunnen) reageren. Een 
helder en betrouwbaar beeld is hier niet van te verkrijgen, gezien het feit dat de vele, 
handmatig opgebouwde, leerplichtdossiers pas recentelijk in een nieuw registratieprogramma 
zijn ingevoerd. De gemeente Breda heeft in 2001 hiertoe het registratieprogramma 'Civision 
Onderwijs' (van Pink Roccade) aangeschaft, hetgeen in principe mogelijkheden biedt de 
meldingen en de interventies systematisch in te voeren en te verwerken. Dit programma is 
voor Leerplichtzaken met ingang van schooljaar 2002-2003 operationeel. 
Een leerplichtambtenaar geeft aan dat, naar zijn inschatting, op het ogenblik op 50% van de 
verzuimmeldingen actie volgt, in de andere helft van de meldingen is (alleen) sprake van 
dossiervorming. De toename van de verzuimmeldingen en de geringe leerplichtformatie 
zorgen er in dit opzicht voor dat niet meer op alle meldingen direct wordt gereageerd. 

Zorg en handhaving als dubbeltaak 

Beide leerplichtambtenaren hebben in het verleden met name veel aandacht gehad voor de 
maatschappelijke zorgfunctie en zien het optreden van Leerplichtzaken als een belangrijke 
schakel in de relatie onderwijs - jeugdhulpverlening. 
De handhavingstaak in strafrechtelijke zin is daarbij, net als in andere gemeenten, minder in 
beeld gekomen. Zo leidden overtredingen van de leerplicht enkele jaren geleden nauwelijks 
tot een verbalisering van de ouder of jongere. In 1997-1998 zijn bijvoorbeeld door Leer-
plichtzaken Breda zes processen verbaal uitgeschreven. 
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De bereidheid om processen verbaal v  op te maken lijkt vervolgens toe te nemen: in het 
schooljaar 1999-2000 zijn in 44 leerplichtzaken pv's opgemaalct, waarin 50 verdachten zijn 
opgenomen (32 meerderjarigen/ouders en 18 minderjarigen). 
In het daarop volgende schooljaar wordt de stijgende lijn echter Met meer doorgezet: in het 
schooljaar 2000-2001 zijn in 26 leerplichtzaken processen verbaal opgemaakt, hierin zijn 35 
verdachten aangemerIct (26 ouders en 9 jongeren). 
In het schooljaar 2001-2002 is het aantal processen verbaal in het kader van een overtreding 
van de Leerplichtwet verder afgenomen. In dat schooljaar zijn in 16 leerplichtzaken 
processen verbaal opgemaakt; in deze pv's zijn 19 ouders en 13 jongeren als verdachten 
opgenomen. 

De veronderstelling dat een intensivering van de aandacht voor leerplichtzaken door de 
gemeentelijke afdeling Leerplichtzaken tijdens het HON-project tot een toename van de 
handhaving zou leiden (in de vonn van meer processen verbaal) is niet bewaarheid. Het 
aantal processen verbaal wegens overtreding van de Leerplichtwet is na het schooljaar 1999- 
2000 geleidelijk aan verminderd. Het opstellen van de processen verbaal voor het signaalver-
zuim is daarbij voomamelijk bepaald door het aanbod van de alternatieve straf "Ouders: 
Present!". 

"Ouders: Present!" 

Het verbaliseren van ouders en jongeren in het kader van de Leerplichtwet is in Breda op 
gang gekomen vanwege de start van het project "Ouders: Present!" (najaar 1999). 
Het opmaken van processen verbaal door de leerplichtambtenaren in Breda is een direct 
gevolg van het project "Ouders: Present!": om het project te lcunnen uitvoeren is namelijk 
een regelmatige toevoer van processen verbaal noodzakelijk. De verbalisering van ouders 
voor het hardneldcig verzuim van hun leerplichtige kinderen, is daarbij sterk gestimuleerd 
door het Openbaar Ministerie in Breda. 
Het OM heeft in dit kader, en in samenwerking met een kantonrechter, extra zittingscapaci-
teit bij het lcantongerecht gereserveerd en deze vier kantonzittingen afgestemd op het aanbod 
en de planning van de OP-cursussen door Bureau Jeugdzorg. In het tweede jaar van 
"Ouders: Present!" is het aanbod teruggebracht tot drie cursussen per jaar (volgend op drie 
extra kantonzittingen voor OP). 
Om deze procedure mogelijk te maken, heeft het OM de afdeling Leerplichtzaken van de 
gemeente om een geregelde aanvoer van processen verbaal verzocht. Voor een belangrijk 
deel heeft Leerplichtzaken aan het vaste stramien en planning van de OP-zittingen lcunnen 
voldoen door op vaste momenten processen verbaal aan te leveren, hetgeen echter eind 2001 
niet is gelulct. De geplande OP-zitting van begin 2002 is daardoor vervallen en het OP-
aanbod is in 2002 tot twee cursussen beperkt. 

27  De gepresenteerde gegevens over de processen verbaal zijn verlcregen van de afdeling Leerplichtzalcen Breda 
en van het Openbaar Ministerie in Breda. In de presentatie van het aantal processen verbaal per jaar is 
uitgegaan van de (datum sluiting van de) pv's zoals die door de twee leerplichtambtenaren van de gemeente 
Breda bij het OM zijn ingediend. 
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Het project "Ouders: Present!" is in Breda, na de afsluiting van de experimentele periode 
eind december 2001, in 2002 met financiele ondersteuning van de provincie en de gemeente 
met een jaar verlengd. In dit jaar zijn twee OP-cursussen uitgevoerd met in totaal 15 
deelnemers. In Breda hebben tot op heden in totaal 42 ouders aan acht cursusgroepen 
"Ouders: Present!" deelgenomen (periode september 1999 - oktober 2002). 

Halt-schoolverzuim 

Naast het aanbod van de cursus "Ouders: Present!" voor de opvoeders, is inmiddels ook een 
alternatief aanbod gecrederd voor de schoolverzuimende jongeren zelf. Sinds het schooljaar 
2000-2001 worden in Breda, op basis van een mini-pv van de leerplichtambtenaar, ook 
schoolverzuimende jongeren naar HALT verwezen voor een leer- of werkstraf. Ook in 
andere gemeenten in het arrondissement Breda, zoals Tilburg, Bergen op Zoom en Roosen-
daal, worden jongeren sinds twee jaar naar HALT verwezen bij schoolverzuim. 

De verwijzing door Leerplichtzaken geldt voor jongeren van 12-16 jaar die licht tot matig 
schoolverzuim vertonen, waarbij het criterium op maximaal 20 uur verzuim is gesteld. 
Afhankelijk van het aantal uren schoolverzuim, krijgt de jongere veelal een werkstraf van 4 
tot 20 uur en wordt daarbij begeleid door een medewerker van bureau HALT. De verwijzing 
vindt plaats op grond van een mini-pv dat volgens de leerplichtambtenaren wordt ingezet als 
"lik op stuk beleid" en "als laatste ernstige waarschuwing met een pedagogisch aspect". 
Indien de jongere de betreffende leer/werlcstraf via HALT niet voldoende afwerkt, volgt 
alsnog een proces verbaal voor de jongere die ook naar het OM wordt ingestuurd. 
De betreffende mini-pv's voor de HALT-verwijzing worden in principe ook bij het Overleg 
RisicoJongeren (ORJ) gemeld. 

Bij HALT Breda heeft men in 2000-2001 in totaal 20 jongeren in begeleiding gehad in het 
kader van een leer/werkstraf voor schoolverzuim. Een groot deel van deze jongeren 
verzuimen van een vmbo-opleiding of van een school binnen het speciaal onderwijs. 
Door Leerplicht Breda zijn vanwege schoolverzuim vorig jaar 9 jongeren naar HALT 
verwezen, de andere 11 jongeren zijn verwezen door leerplichtambtenaren uit omringende 
gemeenten binnen het arrondissement. Zeven van de negen jongeren uit Breda hebben hun 
werk/leerstraf bij HALT naar behoren uitgevoerd en zijn derhalve niet doorgestuurd naar het 
OM, van deze jongeren is sindsdien ook geen nieuwe melding gedaan van verzuim bij 
afdeling Leerplichtzaken. 

Volgens mededelingen van Leerplichtzaken Breda zijn in het afgelopen schooljaar 2001-2002 
14 mini-pv's tegen jongeren opgesteld vanwege licht tot matig schoolverzuim. Deze jongeren 
worden in principe door de leerplichtambtenaren naar HALT Breda verwezen. Uit de 
gegevens van Halt Breda komt naar voren dat in de betreffende periode 10 jongeren uit 
Breda een leer- of werkstraf hebben gevolgd vanwege het schoolverzuim. 

Bij de afdeling Leerplichtzaken is men enthousiast over de mogelijkheden van de HALT-
verwijzing, ook omdat men een min of meer "preventieve" invalshoek krijgt binnen de 
aanpak van schoolverzuim vanuit Leerplichtzaken. Volgens Leerplichtzaken is het voor 
jongeren op school duidelijk(er) geworden dat verzuim harder aangepakt wordt en "dat je al 
snel 20 uur werk- of leerstraf lcunt krijgen" voor ongeoorloofd schoolverzuim. 
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Bij Halt Breda zelf is men ook tevreden over de mogelijkheden van Halt voor de aanpak van 
schoolverzuimende jongeren, maar men geeft aan dat het aantal jongeren dat via Leerplicht-
zaken Breda naar hen wordt doorverwezen aan de relatief lage kant is. In het schooljaar 
2001-2002 heeft men 10 jongeren begeleid na een verwijzing van Leerplicht Breda, maar 
men heeft na februari 2002 geen verwijzingen meer gehad van de leerplichtambtenaren uit 
Breda. Het door Leerplichtzaken Breda geuite enthousiasme over de mogelijkheden van de 
Halt-aanpak ziet men derhalve niet vertaald in feitelijke verwijzingen van schoolverzuimende 
jongeren. 
Ter vergelijking wijst men op Halt Tilburg waar vorig (kalender)jaar 60 jongeren voor 
schoolverzuim bij hun werk- of leerstraf zijn begeleid na verwijzing door leerplichtambtena-
ren uit Tilburg. Tot nu toe zijn in 2002 bij Halt Tilburg 59 jongeren ingeschreven voor een 
werk- of leerstraf na verwijzing van de leerplichtambtenaren en men verwacht dit jaar 
uiteindelijk meer schoolverzuimende jongeren te lcunnen begeleiden dan in 2001. Ook in 
West-Brabant (gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal, e.o.) blijkt dat het aantal 
verwijzingen voor Halt-schoolverzuim veel hoger is dan in Breda; in deze gemeenten zijn 95 
jongeren naar Halt verwezen in het kader van licht tot matig schoolverzuim. 

Ofschoon in meerdere arrondissementen een dergelijke HALT-aanpak wordt uitgevoerd, valt 
schoolverzuim formeel niet binnen de delicten die als HALT-waardig zijn bestempeld. 
Vanuit het ministerie van Justitie is in dit kader een onderzoek uitgezet waarbij de delicten 
die binnen HALT vallen, opnieuw in ogenschouw zijn genomen. Bij deze beoordeling geeft 
het ministerie aan dat schoolverzuim niet als delict binnen de HALT-aanpak dient te worden 
opgenomen. 

3.6 Condusies 

Over het gemelde schoolverzuim in Breda en de reactie daarop door Leerplichtzaken tijdens 
de onderzoeksperiode lcunnen de volgende conclusies worden geformuleerd: 
- het geregistreerde schoolverzuim is in de afgelopen drie jaar sterk toegenomen; het 

gemelde schoolverzuim in Breda stijgt sinds het schooljaar 1999-2000 met 55 tot 60% per 
jaar. 
Het verzuimpercentage, als maatstaf van de verhouding tussen het aantal leerlingen over 
wie een verzuimmelding is gedaan en het totaal aantal leerplichtigen in de gemeente, ligt 
op dit moment in Breda op 4,3%. Het geregistreerd schoolverzuim in Breda is hoger dan 
het totaal landelijk gemiddelde van circa 1,5%, maar tot op zekere hoogte beter vergelijk-
baar met andere (rniddepgrote gemeenten in Noord-Brabant. In een vergelijking met de 
gemeenten Tilburg, Eindhoven en 's-Hertogenbosch heeft men verhoudingsgewijs meer 
verzuimmeldingen. 

Het gemelde en geregistreerde verzuim bij Leerplichtzaken heeft (tot nu toe) betreldcing op 
gegevens op individueel leerlingniveau; dit betekent dat het aantal meldingen ook feitelijk 
verwijst naar het aantal schoolverzuimende jongeren. In andere gemeenten wordt ook wel 
uitgegaan van het aantal meldingen van verzuim, ongeacht het aantal leerlingen; hierdoor 
kan het gemelde verzuim hoger zijn dan de registratie van schoolverzuimende leerlingen 
(ongeacht het aantal meldingen dat men van de betreffende leerplichtige ontvangt). 
Indien men in de gegevens van Breda uit zou gaan van het totaal aantal binnengekomen 
meldingen (onafhankelijk van het aantal leerlingen) is het verzuimpercentage nog hoger. 
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Uit de tellingen van meldingen/dossiers over het schooljaar 2001-2002 komt naar voren 
dat men 1.504 dossiers heeft opgebouwd. Iedere nieuwe melding van verzuim door een 
bepaalde leerling betekent in dit geval het openen van een nieuw dossier. Uitgaande van 
deze dossiergegevens ligt het verzuimpercentage in dit geval over het schooljaar 2001- 
2002 op 6,3%. 
De meldingen op leerlingniveau bieden onder meer de mogelijkheid een adequaat zicht te 
Icrijgen op (deel)problemen bij specifieke groepen, bijvoorbeeld in verzuim bij bepaalde 
typen onderwijs of bij leeftijdsgroepen. Bij een registratie op het niveau van dossiers, 
waarbij deze gebaseerd worden op iedere melding, en per jaar meerdere dossiers lcunnen 
worden opgebouwd over een leerplichtige, verliest men voor een belangrijk deel deze 
inzichtelijke analysemogelijkheden. 
De opbouw van een registratie op basis van dossiers, zoals men met ingang van 2002-2003 
ook bij Leerplichtzaken Breda nastreeft, geeft in dit kader (wel) een (uit)vergroting van het 
schoolverzuim en derhalve van de noodzaak van leerplichtcapaciteit, maar geeft minder 
mogelijkheden voor een heldere analyse van de problematiek; 

- het verzuim is bij alle drie onderscheiden onderwijstypen (PO, S(V)0 en VO) aanmerke-
lijk gestegen, waarbij de stijging sinds 2000-2001 verhoudingsgewijs in het voortgezet 
onderwijs het grootst is; 
meer dan de helft van de verzuimmeldingen is afkomstig van het voortgezet onderwijs; het 
aandeel van het basisonderwijs en van het speciaal onderwijs is, ruwweg gesteld, circa 
25%. 
Ofschoon het aandeel van het basisonderwijs in het totaal aantal meldingen in de loop der 
jaren niet aanzienlijk wijzigt, is het aantal meldingen van verzuim in het primair onderwijs 
wel verdubbeld. Het verzuimpercentage in het basisonderwijs is gestegen is van 0,9% naar 
1,8%; 

- uit de beschikbare gegevens over verzuim naar etniciteit (schooljaar 2000-2001) blijkt dat 
het verzuim relatief hoog is bij Maroldcaanse en Antilliaanse jongeren; dit verzuim lijkt 
mede relatief hoog te zijn vanwege het luxeverzuim onder allochtone jongeren in het 
basisonderwijs. Aangezien men bij Leerplichtzaken Breda in de registratie 'etniciteit' niet 
meer consequent heeft opgenomen, zijn over het verzuim onder allochtone leerlingen over 
het schooljaar 2001-2002 geen betrouwbare gegevens voorhanden; 

- het voorgezet onderwijs heeft in de periode 1999-2002 een verdrievoudiging van het 
gemelde verzuim gekend. De verschillen tussen de scholen in het voortgezet onderwijs zijn 
redelijk groot: de scholen met een gymnasium, vwo en/of havo scoren onder het verzuim-
gemiddelde en de v(m)bo-scholen zitten (soms ruim) boven het verzuimgemiddelde. 
De verschillen zijn echter niet alleen per onderwijstype (sterk) uiteenlopend, ook binnen 
een schooltype springen soms enkele scholen er sterk bovenuit wat betreft het aantal 
meldingen van schoolverzuim; 

- in het HON-traject is veel aandacht besteed aan het stimuleren van de meldingsbereidheid 
van scholen inzake verzuim; deze inspanningen hebben hun vruchten afgeworpen, 
aangezien het aantal scholen dat van verzuim melding maalct tijdens het HON-traject is 
toegenomen. Het gemiddelde is daarbij gestegen van 72% naar 83%. De meldingsbereid-
heid is in eerste instantie bij het speciaal onderwijs en bij het voortgezet onderwijs 
gestegen (naar bijna 100%), vervolgens is ook het aantal scholen dat in het primair onder-
wijs van verzuim melding maakt toegenomen. 
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Binnen het basisonderwijs maalct op dit moment 22% nog geen melding van verzuim, 
hetgeen in Breda overeenkomt met 10 basisscholen. Van deze scholen is het verzuim bij de 
gemeente onbekend; 

- de twee leerplichtambtenaren in Breda hebben in de onderzochte periode met een sterke 
stijging van het gemelde schoolverzuim te maken gelcregen; in hoeverre op alle meldingen 
een directe actie volgt is op grond van de beschikbare gegevens niet aan te geven. 
Vanwege de handmatige registratie die jarenlang is toegepast is geen betrouwbare indicatie 
te geven van de acties van de leerplichtambtenaren. Uit de mondelinge mededelingen van 
de leerplichtambtenaren kan (alleen) worden geconstateerd dat men sinds het voorgaande 
schooljaar niet meer op alle meldingen direct reageert; men schat in dat in de helft van de 
gevallen een actie volgt en in de andere helft van de meldingen in eerste instantie alleen 
sprake is van dossiervonning. De beschikbare leerplichtcapaciteit tijdens het HON-project 
is, in combinatie met de sterke stijging van de verzuimmeldingen, in dit kader steeds meet 
een Icnelpunt geworden; 

- de registratie van meldingen bij de afdeling leerplichtzaken is met ingang van het school-
jaar 2002-2003 geautomatiseerd; hierdoor zal in principe in de toekomst een systematische 
invoer en analyse van verzuim in Breda mogelijk (kunnen) worden; 

- in de voorgaande jaren is bij de leerplichtambtenaren de aandacht met name uitgegaan naar 
bemiddeling en verwijzing naar hulpverlening; de 'zorgkant' vormt een belangrijk aspect 
in de beroepsorientatie van de leerplichtconsulenten. Met de start van het project "Ouders: 
Present!" in 1999 is de handhavingstaak van de leerplichtambtenaar geactiveerd; het OP-
project vormde de belangrijlcste aanleiding voor het opmaken van processen verbaal door 
de leerplichtambtenaren in Breda. Daarbij komt in het OP-project naar voren dat de 
handhaving van de leerplicht door Leerplichtzaken in sterke mate 'extern' (i.c. door het 
Openbaar Ministerie) is bevorderd. 
Het verbaliseren van ouders en jongeren in het kader van een overtreding van de Leer-
plichtwet is tijdens het HON-project echter niet nadruklcelijker op de voorgrond gekomen; 
in de afgelopen drie schooljaren 99-00, 00-01 en 01-02 zijn respectievelijk 44, 26 en 16 
leerplichtzaken met een proces verbaal door de leerplichtambtenaren bij het OM aange-
meld. Het betrof respectievelijk 50, 35 en 32 verdachten; van deze 117 verdachten waren 
77 personen meerderjarig en 40 minderjarig. In relatie tot de sterke stijging van het 
gemelde schoolverzuim, is het verbaliseren van leerplichtovertredingen in de afgelopen 
drie jaar verhoudingsgewijs minder aan bod gekomen. De toegenomen werkdruk, een 
zekere weerstand tegen het opmaken van een proces verbaal en het ontbreken van 
administratieve ondersteuning hierbij zijn redenen voor het afnemen van het aantal 
processen verbaal; 

- in het kader van de sanctionering van de leerplichtovertredingen heeft Leerplichtzaken in 
Breda de mogelijkheid ouders te wijzen op het aanbod van "Ouders: Present!" en voor 
licht tot matig schoolverzuimende jongeren bestaat onder meet de mogelijkheid van Halt. 
Het project "Ouders: Present!" is in Breda, na de afsluiting van de experimentele periode 
eind december 2001, in 2002 met een jaar verlengd. In Breda heeft men tot nu toe acht 
cursussessies uitgevoerd met in totaal 42 deelnemende ouders. 
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Door Leerplichtzaken worden sinds twee jaar schoolverzuimende jongeren op basis van 
een mini-pv naar Halt verwezen voor het uitvoeren van een leer- of werkstraf. Hiertoe zijn 
in totaal 23 mini-pv's opgesteld; bij Halt Breda zijn in de afgelopen twee jaar 19 jongeren 
in begeleiding genomen voor het uitvoeren van de straf vanwege licht tot matig schoolver-
zuim. 
Ofschoon men bij Leerplichtzaken Breda aangeeft voorstander te zijn van de Halt-aanpak 
voor licht en matig schoolverzuimers, heeft men relatief weinig schoolverzuimers naar 
Halt doorgestuurd. In Breda hebben in het schooljaar 2001-2002 10 jongeren de straf 
gevolgd, in Tilburg zijn, ter vergelijldng, in 2001 door leerplichtambtenaren 60 jongeren 
voor de alternatieve aanpak van schoolverzuimers bij Halt aangemeld. 
In het kader van de herziening van de regelgeving inzake Halt, is overigens naar voren 
gekomen dat 'schoolverzuim' niet als HALT-waardig feit wordt aangewezen. 
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4. Organisatie en uitvoering HON-Leerplicht Breda 

Breda als experimentgemeente voor HON-Leerplicht 

Op 12 april 2000 is door verschillende organisaties in Breda een handhavingsconvenant 
ondertekend waarin participanten hebben afgesproken het HON-leerplichtproject gedurende 
twee jaar gezamenlijk te zullen uitvoeren. 
Naast de ministeries van Justitie en van OCenW, hebben op lokaal niveau de gemeente, het 
Openbaar Ministerie, Bureau Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming, de School-
raad Breda en de politie het handhavingsconvenant ondertekend. 
In het convenant is globaal aangegeven dat men onder meer aandacht zou besteden aan de 
registratie van verzuim door scholen, de reactie op de verzuimmelding bij de gemeente en de 
samenwerlcing tussen verschillende actoren rond de leerplicht. 
In het volgende worden de organisatie en uitvoering van het HON-project besproken, 
waarbij met name de HON-activiteiten aan de orde komen. 

4.1 Organisatie HON-Leerplicht Breda 

Decentrale HON-werkgroep 

Ten behoeve van het handhavingstraject is voorjaar 2000 een decentrale werkgroep 'HON 
Leerplicht' in Breda opgericht. Deze werkgroep is in eerste instantie samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de lokale convenantpartijen: 
- de gemeente Breda, directie Welzijn (Leerplichtzaken); 
- het voortgezet onderwijs, met vertegenwoordigers voorgedragen door de Schoolraad 

Breda"; 
- Bureau Jeugdzorg; 
- de Raad voor de Kinderbescherming; 
- het Openbaar Ministerie; 
- de politie. 

Deze werkgroep is na circa driekwart jaar (eind 2000-begin 2001) uitgebreid met vertegen-
woordigers van het primair onderwijs", de GGD West Brabant en het Instituut Maatschappe-
lijk Welzijn (IMW). 
De externe intermediair, als rapporteur voor de landelijke stuurgroep 'Handhaven Op 
Niveau', is toehoorder in de decentrale werkgroep. Ook het onderzoeksbureau BBSO is 
toehoorder in de HON-werkgroep in Breda. 

De lokale werkgroep HON had tot taak de convenantafspraken nader uit te werken en is 
hiertoe eind juni 2000 voor het eerst bijeengekomen. De werkgroep vergaderde circa 
eenmaal per twee maanden. 

28  Vertegenwoordiger van het Tessenderlandtcollege (vmbo-school) en van het Kompas (ivo-school). 

29  Directeur van basisschool de Wisselaar. 
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Een belangrijk deel van de HON-organisaties in Breda is ook vertegenwoordigd in een of 
twee andere overlegorganen die in het kader van de thema's 'risicojongeren' en 'leerplicht-
vsv' in Breda van belang zijn. Het betreft het ORJ en de ALT. 
De ALT is opgezet voor de ondersteuning in het onderwijskundig zorgtraject, het ORJ is een 
orgaan om het handhavingstraject ten aanzien van risicojongeren te ondersteunen (zie ook 
hoofdstuk 2). 

HON-projectleiding Breda 

Ads wettelijk toezichthouder op de handhaving van de Leerplichtwet, heeft de gemeente 
Breda formeel de projectleiding over het HON-leerplichttraject. De invulling van de 
gemeentelijke leerplichttaak valt onder de dienst Sociale Zaken, Arbeidsmarktbeleid en 
Welzijn (SAW). Vanuit de dienst SAW is bij de start van het project een beleidsambtenaar 
als projectleider HON aangewezen. Deze ambtenaar had voor de uitoefening van de 
projectleiderstaak 1 uur per week beschikbaar, uitgaande van een "technisch" voorzitterschap 
van de decentrale werkgroep en enlcele coardinerende werlczaamheden. 

Deze gemeentelijke inzet is reeds in een vroeg stadium onvoldoende gebleken om het HON-
stimuleringstraject enige 'handen en voeten' te geven. Na de ondertekening van het 
convenant, voorjaar 2000, heeft het project maandenlang een stil leven geleid. Zo is geen 
nadere operationalisatie gegeven aan de globale afspraken van het convenant en is het voor 
de betrolcken partners onduidelijk gebleven wat de feitelijke verwachtingen en mogelijlcheden 
waren van het stimuleringstraject. Het in eerste instantie opgestelde 'plan van aanpalc' van de 
gemeentelijke projectleider gaf hier ook geen oplossing voor, waarna een ander lid van de 
werkgroep een tweede, meer hoopvolle aanzet heeft gedaan om mogelijke afspraken over 
activiteiten vast te leggen. 

Door de partijen in het stimuleringstraject werd vervolgens geconstateerd dat het project 
"een trekker" ontbeerde. De gemeente achtte het project desalniettemin "uitermate belang-
rijk" en besloot, mede na interventie van de intermediair, een andere invulling aan het 
projectleiderschap te geven "zodat het tempo in de voortgang weer kan worden terugge-
bracht". 

Deze constatering heeft een wisseling in de projectcoOrdinatie tot gevolg gehad: in november 
2000 is een extern projectcoOrdinator ingeschakeld, die aflcomstig is uit het onderwijs. De 
locatiedirecteur van het Kompas' heeft hiertoe 8 uur per week vrijgemaalct voor een 
periode van twee jaar. De projectleider treedt op namens de lokale werkgroep HON en is 
voorzitter van deze decentrale werkgroep. 
Het inschakelen van een externe projectcoOrdinator en het uitnodigen van de convenantpart-
ners door de gemeente voor een gedachtenwisseling medio november 2000 over de doelen 
van het project en de te verwachten resultaten, betekende dat het stimuleringstraject in Breda 
najaar 2000 een 'cloorstare maakte. Deze doorstart betekende ook dat het project een 
verlenging van een half jaar kreeg (tot eind 2002). 

Ben school in Breda voor het individueel voortgezet onderwijs en onderdeel van unit Tessenderlandt (een 
school voor het mavo/vmbo); de unit Tessenderlandt maalct deel uit van Scholengemeenschap Breda. 
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4.2 Opzet van HON-Leerplicht Breda 

Na de doorstart van het HON-project, vanaf november 2000, zijn verschillende activiteiten 
voorgesteld en ontwikkeld. 

Plan van aanpak 

Een van de aspecten die invulling behoefde was de opstelling van een projectplan. 
De externe projectleider heeft najaar 2000 een conceptplan opgesteld voor het stimulerings-
traject onder de noemer 'Handhaven op Niveau: een kwestie van lciezen'. In dit conceptplan 
is een 'plaatsbepaling' voor het project opgenomen: het HON-project wordt geplaatst in het 
gemeentelijk leerplichtbeleid (5-17 jaar) en het beleid ten aanzien van het voorkomen van 
voortijdig schoolverlaten (17-23 jaar). Men streeft naar een sluitende aanpak van schoolver-
zuim en voortijdig schoolverlaten, waarvoor ook een sluitend aanbod is vereist. In Breda 
wordt geconstateerd dat het aanbod weliswaar breed, maar ook gefragmenteerd is. 
Het HON-project heeft als doel "een synergie te realiseren tussen de bestaande voorzienin-
gen en nog uit te werken beleidsinitiatieven ten einde schoolverzuim en voortijdig schoolver-
laten te reduceren". 
In de pralctijk zal, volgens het conceptplan, gekeken dienen te worden naar de aanpak van 
registratie en melding van verzuim en naar de integrale en inhoudelijke benadering van de 
problematiek door scholen en instellingen. De 'best practices' richten zich daarbij op 
"handhaving en op de raakvlaldcen tussen handhaving en zorgsystemen". 

Het definitieve projectplae is in mei 2001 door het college van BenW van de gemeente 
Breda vastgesteld en aan het ministerie van Justitie, respectievelijk de landelijke stuurgroep 
"Handhaven op Niveau" aangeboden. De pilot in Breda lcreeg daarmee, een jaar na 
ondertekening van het handhavingsconvenant, een geaccordeerd projectplan, hetgeen een 
formele basis gaf aan een nadere uitvoering. 

In het conceptplan waren reeds enkele actiepunten voor de korte termijn voorgesteld en deze 
waren voor een deel ook al uitgevoerd. De projectcoordinator en de leerplichtambtenaar zijn 
bijvoorbeeld sinds najaar 2000 gezamenlijk opgetrokken in het benaderen van scholen in 
Breda. Ook met andere deel-activiteiten was men reeds aangevangen, zonder dat overigens 
sprake is van een duidelijk ingekaderd en door partijen ondersteund projectplan. Het 
projectplan was in dit opzicht nog in een conceptfase, waarbij doelen, activiteiten, producten 
en planning nog verder geexpliciteerd moesten worden. Het project is, met andere woorden, 
begonnen zonder dat het projectplan definitief was vastgesteld. Om toch een start aan het 
project te geven, is door de coordinator een voorschot genomen op de voorgestelde aanpak. 

31 Leren: rechten en plichten', Handhaven op niveau; project Breda, Integrale aanpak schoolverzuim, mei 
2001. 
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Voorstel voor een gefaseerde aanpak 

In het project wordt, globaal beschouwd, voor een strategie gekozen waarin de volgende 
fasen zijn benoemd: 
- het verwerven van draagvlalc onder de betrokken instanties; 
- een samenwerlcing tussen de participanten in concrete verzuimgevallen; 
- het maken van concrete, handelingsgerichte afspraken; 
- het inventariseren en structureren van uitgevoerde en uit te voeren afspraken; 
- het implementeren van de structuren in overdraagbare modellen. 

Draagvlakontwiklceling 

In de eerste fase van het project is de aandacht van de projectleider met name uitgegaan naar 
het verwerven van draagvlak onder organisaties. Ofschoon een dergelijke activiteit een 
continue karalcter heeft (met name 'het draagvlak behouden'), lijkt het promoten van het 
project en het verwerven van medewerlcing met name in de eerste fase een belangrijk deel 
van de inzet te vergen. Dit ziet men met name terug in de voorlichtingsrondes onder scholen 
en de uitbreiding van de decentrale werkgroep HON (met GGD, IMW en een vertegenwoor-
diger van het basisonderwijs). 

Om de samenwerldng tussen hanclliavingspartners stapsgewijs te lcunnen concretiseren, zijn 
handelingsmodellen en protocollen voorgesteld waarin 'concrete handelingsgerichte 
afspralcen' worden vastgelegd. Deze modellen hebben betreldcing op: 
- samenwerking van instellingen binnen de school ten behoeve van signalering, registratie, 

interventie en melding; 
- samenwerking van de school met instellingen ten behoeve van verwijzing van leerlingen 

en buitenschoolse begeleiding; 
- de samenwerldng die afgestemd zal worden binnen bestaande platforms. 

Bij het aansluiten bij bestaande overlegvormen wordt verwezen naar de Adviesgroep 
Leerplicht en Trajectbegeleiding en het Overleg Risicalongeren. Het aansluiten bij bestaande 
platforms betekende dat geen nieuwe overlegstructuren zijn ontwilckeld. 

Productontwikkeling 

In de tweede fase, die men zag als de fase van 'productontwildceling', is meer nadruk 
gevraagd voor de feitelijke invulling van de samenwerking tussen organisaties. 
Deze samenwerking dient zich tot te spitsen op de wijze waarop verscheidene organisaties 
activiteiten ondernemen in het kader van leerplichthandhaving. Deze activiteiten zullen 
worden gedaan naar aanleiding van op te stellen handelingsprotocollen die voortvloeien uit 
de volgende processtappen: 
- registratie en melding van verzuim; 

belangrijke invoeringsaspecten hierbij zijn uniformering van de meldingsprocedure voor 
scholen en automatisering van de registratie bij de gemeente; 

- informatie en analyse-fase; 
hierbij wordt onderscheid gemaakt naar verschillende typen verzuim en in aansluiting 
hierop worden, in overleg met handhavingspartners, verschillende typen handelingsproto-
collen opgesteld; 
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- bepalen van gewenste interventies; 
dit omvat samenwerldngsafspraken inzake de interventies en reacties van de participan-
ten, waarbij ook bestaande platforms als ALT en ORJ worden betroldcen. Het aansluiten 
bij deze bestaande platforms betekent volgens de HON-projectleider dat vanuit het 
handhavingstraject geen nieuwe overlegstructuren worden ontwildceld. Afstemming met 
en samenwerking tussen de verscheidene overlegplatforms geldt als een streven en geeft 
op bepaalde momenten al genoeg 'aanleiding voor discussie'. Het creeren van een 
nieuwe, overkoepelende overlegstructuur zou in dit opzicht mogelijk meer verwarring 
scheppen; 

- uitzetten van trajecten; 
bij elk type verzuim wordt een traject vastgesteld aan de hand van de schematisch 
opgestelde handelingsprotocollen (de bijbehorende schema's zijn in het projectplan van 
Breda opgenomen); 

- het verlenen van nazorg; 
in de overlegplatforms wordt tevens bepaald welke vorm van nazorg door welke 
instelling zal worden verleend. 

De voorstellen voor het HON-traject zijn door de externe projectleider verwoord in het 
projectplan en in korte aanvullende notities voor de decentrale werkgroep. 

4.3 Handhaving in ontwikkeling 

Het HON-traject in Breda is in principe gericht op het ontwikkelen en verbeteren van 
handhavingsmethoden op het terrein van de leerplicht. Intensivering van de aandacht, 
professionalisering en samenwerking zijn daarin sleutelbegrippen. In het kader van de 
monitoring van het HON-project worden de activiteiten die daartoe in Breda de afgelopen 
twee jaar zijn ondernomen, in het volgende nader aangeduid. De activiteiten geven in dit 
kader een beeld van 'practices in ontwildceling'. Bij de uitvoering van HON-Leerplicht in 
Breda zijn met name de volgende (handhavings)praktijken te benoemen: 
- draagvlakverbreding door voorlichting en werkbijeenkomsten; 
- pralctische leerplicht-voorlichting aan scholen en betroldcenen; 
- registratie en automatisering Leerplichtzaken en -handhaving; 
- het opstellen van 'handelingsprotocollen' bij schoolverzuim. 

4.3.1 Verbreding van het draagvlak voor leerplichthandhaving 

Door de projectcoordinatie is in de twee jaar HON-uitvoering relatief veel aandacht besteed 
aan een 'verbreding van het lokale draagvlak' voor leerplichthandhaving. Aangezien de 
coordinator van het project constateerde dat relevante partijen, waaronder het onderwijs, te 
weinig bij het handhavingsproces waren betrokken, is de keuze gemaalct om in eerste 
instantie scholen te benaderen. 
Verbetering van de meldingsprocedures en toename van de meldingsbereidheid onder 
scholen zijn hierbij de motieven geweest. Om de informatiestroom te verbreden en samen-
werking te stimuleren is onder meer gekozen voor voorlichtingsrondes onder scholen in 
Breda en voor de organisatie van verscheidene 'werkbijeenkomsten' voor scholen en 
relevante instanties. 
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Voorlichting over het project aan scholen 

In de aanpak van de projectcoardinator is een centrale pints ingeruimd voor het vergroten 
van de inbreng van het onderwijs. 
Om het onderwijsveld meer te interesseren voor de handhaving van de leerplicht en hen bij 
het HON-project te betreklcen, is door de projectcoOrdinator tijdens het HON-traject, 
gezamenlijk met een van de leerplichtambtenaren, meerdere malen een 'scholenronde' 
uitgevoerd. Hierbij zijn voor de eerste maal, eind 2000-begin 2001, directies van scholen in 
Breda benaderd voor een gesprek over de doelen en activiteiten van het HON-project en 
over de aanpak van de afdeling Leerplicht. In de gesprekken met schooldirecties heeft men 
aangegeven dat een belangrijk element in het project bestaat uit het bevorderen van 
meldingen van schoolverzuim door de scholen aan de gemeente, i.e. de leerplichtambtenaar. 

Om de medewerking van de scholen inzalce meldingen van verzuim te vergroten, is in de 
periode voorjaar-najaar 2002 een tweede, vergelijkbare scholenronde onder 35 locaties 
gedaan. In deze ronde, onder voornamelijk basisscholen, is het ontbreken van verzuim-
meldingen door het primair onderwijs aan de orde gesteld. 
Uit de voorlichtingsronde kwam naar voren dat relatief veel basisscholen niet aan melding 
van schoolverzuim toekomen vanwege interne organisatorische veranderingen en overbe-
lasting van de schoolleiding. Bij meerdere scholen heeft de projectleider een wisseling in de 
directie geconstateerd, waarna vervolgens relatief vaak met interim-managers wordt 
gewerkt". Voor het project heeft dit onder meer tot gevolg dat de nieuwe directies of 
contactpersonen (opnieuw) voorgelicht moeten worden over het doel en de werkwijze van 
het HON-stimuleringstraject, respectievelijk over de aanpak van de afdeling Leerplicht. 

Werkbijeenkomsten 

Als tweede invalshoek voor het verbreden van het draagvlalc voor het HON-project is 
gekozen voor het organiseren van 'werkbijeenkomsten'. In dit kader zijn door de HON-
projectcoordinator drie series voorgesteld. De eerste serie werkbijeenkomsten heeft plaatsge-
vonden in het voorjaar 2001, de tweede serie januari 2002 (een derde serie is voor december 
2002 gepland). 

De eerste serie omvatte vijf werkbijeenkomsten voor het primair en voortgezet onderwijs", 
leerplichtambtenaren in de regio, jeugdartsen van de GOD en schoolmaatschappelijk 
werkers. Van alle uitgenodigde instanties heeft ongeveer de helft aan een van de werkbijeen-
komsten in de eerste serie meegedaan. Over de eerste serie werkbijeenkomsten is in de 
eerste HON-nieuwsbrief (december 2001) verslag gedaan. 

De tweede serie werkbijeenkomsten vond in januari 2002 plaats. Hierbij zijn, over twee 
dagen verdeeld, vier bijeenkomsten voor scholen en instanties georganiseerd. Daaraan 
voorafgaand heeft den bijeenkomst specifiek voor medezeggenschapsraden, oudercommissies 

32 Mn de hand van de Scholengids Breda en aanvullende informatie blijkt dat gedurende het schooljaar 2001- 
2002 op zes a zeven basisscholen (circa 15% van de basisscholen) een wisseling in de directie heeft 

plaatsgevonden. 

33 Van de basisscholen heeft 56% aan den van de eerste serie bijeenkomsten (in de vorm van 'ontbijtsessies') 
deelgenomen, van het speciaal basisonderwijs 27% en van het voortgezet ondenvijs 65%. 
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en ouderraden van scholen plaatsgevonden. Aan deze vergadering is door 40 ouders, van 12 
scholen, deelgenomen. 
Voor de vier bijeenkomsten voor de scholen en organisaties is door de projectleider gekozen 
voor een thematische invalshoek. In aansluiting op de opstelling van handelingsprotocollen 
voor verschillende typen schoolverzuim (zie ook verder), zijn werkbijeenkomsten opgezet 
met de thema's 'absoluut verzuim', 'luxe verzuim', 'licht en matig verzuim' en 'hardneldcig 
schoolverzuim'. 

Voor deze tweede serie van vier werkbijeenkomsten zijn onder meer uitgenodigd: directies 
van scholen, leerlingbegeleiders, coordinatoren leerlingbegeleiding, instellingen voor 
jeugdhulpverlening, GGD, Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming, 
Adviesgroep Leerplicht en Trajectbegeleiding van de gemeente Breda (ALT), Onderwijs-
begeleidingsdienst Breda e.o., Stichting Sprong voor onderwijskansenbeleid, Bureau Halt en 
de gemeente Breda. 
De opkomst voor deze tweede serie besprekingen was zeer wisselend: bij de eerste bijeen-
komst over absoluut verzuim waren geen deelnemers (behalve de organisatoren en de 
externe adviseur (..)) en bij de tweede thema-bijeenkomst 6 deelnemers. De derde bijeen-
komst over licht en matig verzuim had een hoge opkomst van 26 deelnemers, terwijl de 
vierde en laatste bijeenkomst over hardneldcig verzuim weer vertegenwoordigers van 12 
instellingen kende. 
In de deelname aan de thema-bijeenkomsten kan in zekere zin het door de deelnemers 
beoordeelde belang van het thema worden herleid: met name absoluut- en luxeverzuim zijn 
verzuimtypen die vooral een administratieve actie van Leerplichtzaken verlangen, terwijl 
bestrijding van het signaalverzuim (licht tot hardneldcig) een combinatie van acties van 
meerdere partners noodzakelijk maalct. De wisselende interesse van de uitgenodigde partijen 
voor de verschillende thema's kan hier, met andere woorden, uit voortvloeien. 

Verbetering uitvoering en stimulering samenwerkingsverbanden 

In het kader van de draagvlakverbreding zijn tevens verschillende deelverbanden op 
uitvoerend niveau gestimuleerd. 
Een voorbeeld hiervan is de initieren van overleg, respectievelijk afstemming tussen 
jeugdartsen van de GGD die op scholen in Breda werkzaam zijn en de schoolmaatschappelijk 
werkers van Bureau Jeugdzorg. 
Vanuit de GGD zijn jeugdartsen werkzaam op vier vo-scholen in Breda die participeren in 
het 'zielcteverzuimprojecem. In dit project wordt een relatie gelegd tussen 'ziekte' van de 
leerling en mogelijke andere redenen voor het niet naar school gaan. Dankzij GSB-financie-
ring 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 
hulp- of begeleidingstraject uit te stippelen, in overleg met de ouders. 

34  Naast de vier vo-scholen in Breda, nemen ook drie scholen uit Oosterhout, Etten-Leur en Rucphen deel aan 
dit project. 
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Bureau Jeugdzorg biedt sinds eind 2000 ambulante hulpverlening aan schoolgaande jongeren 
op 15 scholen in Breda. De inzet per school wisselt naar gelang de wens of behoefte van de 
school; op sonunige scholen wordt 2 a 4 uur per week ingezet, op enkele scholen 15 uur per 
week. Het doel van dit schoolmaatschappelijk werk is gelegen in het vroegtijdig signaleren 
van risicoleerlingen. De schoolmaatschappelijk werkers hadden in eerste instantie spreelcuur 
op de scholen, maar op het ogenblik wordt de hulpverlening op school ingezet na verwijzing 
door een docent of door het zorgteam op school waarbij een afspraak wordt gemaalct. Een 
klein deel van de jongeren komt op eigen initiatief bij de schoolmaatschappelijk werker. 
Aangezien in enkele gevallen op een school in Breda zowel een jeugdarts als schoolmaat-
schappelijk werker zich met een 'risicojongere' bezighoudt, Ella afstemming en samenwer-
king tussen deze twee schoolgerichte activiteiten wenselijk. De HON-projectcoordinator 
heeft hiertoe een afstemmingsoverleg geinitieerd, waarbij is afgesproken dat de betreffende 
jeugdartsen en schoolmaatschappelijk werkers drie a vier keer per jaar een gezamenlijk 
overleg zullen hebben. 

Samenwerking in de regio als leerplichtthema 

Een ander voorbeeld van een activiteit gericht op samenwerking op uitvoerend niveau, 
omvat het overleg met leerplichtambtenaren uit omringende gemeenten. De projectleider en 
Bredase leerplichtambtenaar hebben tijdens het HON-traject enlcele malen met 6 a 7 leer-
plichtambtenaren uit de omringende gemeenten overleg gevoerd. 
Het overleg met de leerplichtambtenaren in de regio was volgens de projectco6rdinator met 
name bedoeld om "in een breder forum" te komen tot een objectivering en standaardisering 
van de criteria aan de hand waarvan in de pralctijk processen verbaal door leerplichtambtena-
ren worden opgemaakt. 
Deze aanpak kan passen binnen een streven naar regionalisering van de leerplichtfunctie met 
een 'regionaal leerplichtbureau'. Volgens uitvoerders in het HON-traject kan men hierdoor 
de infrastructuur voor melding van verzuirn door de kleinere gemeenten verbeteren. De 
doorgevoerde schaalvergroting in het onderwijs vereist volgens de projectleider in dit opzicht 
ook een "sterker, regionaal bureau". 
De afspraken met de leerplichtambtenaren in de regiogemeenten hebben de projectleider en 
leerplichtambtenaar als een van de aspecten in de HON-aanpak beoordeeld. In tweede 
instantie is echter naar voren gekomen dat deze aanpak bij de gemeente Met beleidsmatig is 
voorbereid en ondersteund zodat van een 'beleidsmatig ongedekt buitengemeentelijk 
uitstapje' kan worden gesproken. De contacten met de regio, als mogelijke aanzet voor de 
oprichting van een Regionaal Bureau Leerplicht, zijn in dit opzicht niet in het HON-kader 
geplaatst en vinden verder 'in de marge' plaats. 

4.3.2 Leerplicht-voorlichthig 

In het HON-project is aandacht besteed aan concrete (voorlichtings)activiteiten. Deze hadden 
met name tot doel organisaties, voomamelijk scholen, een praktisch handvat te bieden voor 
het voorkomen van schoolverzuim en voor de meldingsprocedures bij schoolverzuim. 
Het betrof de volgende activiteiten: 
- ontwikkeling van enkele standaardteksten inzake leerplicht voor de scholen zodat zij deze 

in de schoolgids konden opnemen; in de telcst wordt verwezen naar de leerplichtwet en 
naar de procedure voor het aanvragen van extra verlof; 
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- ontwikkeling van een folder voor de scholen in het primair en voortzet onderwijs inzake 
de procedures bij ongeoorloofd schoolverzuim, vrijstellingsgronden en aanvragen voor 
extra verlof. Het is de bedoeling dat scholen de folder uitreiken aan de ouders die om 
extra verlof voor hun kind vragen. De folder is in drie talen opgesteld (Nederlands, 
Turks, Arabisch). De folders zijn met ingang van het schooljaar 2001-2002 bij ver-
schillende scholen aan ouders uitgereikt. 
De ontwilckeling van standaardtelcsten voor de schoolgids en folders betekent onder meer 
dat, indien ouders een verzoek indienen voor (extra) verlof e.d., de school de ouders kan 
wijzen op de regels die men vanuit leerplicht hanteert door op de bedoelde tekst in de 
schoolgids en/of folder te wijzen. Dit kan tot een betere voorlichting aan ouders leiden en 
mogelijk tot een uniformering van de procedures die scholen hierin hanteren; 

- ontwikkeling meldingsformulier schoolverzuim; er is een aangepast standaardmeldings-
formulier opgesteld voor de scholen en deze is op diskette ter beschildcing gesteld. Het 
betreft een gewijzigd KOV-formulier (Kennisgeving (vermoedelijk) ongeoorloofd 
verzuim), waarin enkele aanvullende gegevens worden gevraagd over de leerling 
(waaronder nationaliteit/etniciteit). 
Om meer zicht te krijgen op het verzuim en de scholen te stimuleren verzuim vaker te 
melden, is aan de scholen gevraagd wekelijks melding te maken van ongeoorloofd 
schoolverzuim (zie ook de handelingsprotocollen); 

- HON-nieuwsbrief 
Om de scholen en relevante instanties in te lichten over het HON-leerplichtproject heeft 
de projectcoordinator een nieuwsbrief opgezet. Deze nieuwsbrief is, in de onderzochte 
periode, twee maal verschenen, in december 2001 en juni 2002. 

4.3.3 Registratie en automatisering Leerplichtzaken 

Automatisering en handhaving 

De meldingsprocedures en registratie van schoolverzuim vragen bij gemeenten al langere tijd 
om verbetering. Vaak heeft men geen overzichtelijke, handzame en eenduidige registratie en 
meldingsprocedures zijn lang niet altijd gestandaardiseerd. 
Bij Leerplichtzaken van de gemeente Breda zijn de verzuimmeldingen in de voorgaande 
jaren handmatig behandeld, waardoor bij de betreffende leerplichtambtenaren een stapel aan 
dossiers is ontstaan. De automatiseringsgraad van de afdeling Leerplichtzaken in Breda is in 
de afgelopen jaren in dit opzicht zeer laag geweest: de werkdruk, het ontbreken van 
administratieve ondersteuning en een gebrek aan affiniteit met automatisering bij de 
leerplichtambtenaren zijn als redenen aan te geven voor deze automatiseringsachterstand. 
Bovendien heeft de gemeente lang onderhandeld over de aanschaf van een nieuw registratie-
systeem, dat uiteindelijk in 2002 bij de gemeente is ingevoerd. Het ontbreken van een 
handzaam en adequaat registratiesysteem voor leerplicht/vsv heeft langere tijd voor het 
doorzetten van een handmatige registratie gezorgd. 
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Verzuimmeldingen via geautomatiseerde systemen 

Vanuit het HON-project is door de projectcoordinator naar mogelijIdieden tot verbetering 
van de registratie van leerplichtzaken gezocht. Om de behandeling van de verzuimmelding 
en de registratie daarvan te vereenvoudigen, is in eerste instantie een particulier softwarebe-
drijf benaderd voor het beoordelen van de mogelijkheden van een geautomatiseerd systeem, 
zo mogelijk in combinatie met Internet-gebruik. 

Gezien de wens om de gegevens zo efficient mogelijk te gebruiken, is vervolgens contact 
gezocht met automatiseringsmedewerkers van de gemeente Breda inzalce de mogelijkheden 
om een internettoepassing te combineren met gegevens van de leerlingenadministratie (via 
het nieuwe systeem van Pink Roccade, 'Civision Onderwijs'), respectievelijk met het GBA 
van de gemeente. 
Door de gemeente is aangegeven dat het project ondersteuning zou lcunnen lcrijgen van een 
automatiseringsmedewerker die scholen zou kunnen ondersteunen met de invoering van een 
nieuw geautomatiseerd meldingssysteem. Deze medewerker heeft hierover een middag 
voorlichting aan scholen gegeven. Een tweede toezegging, voor het feitelijk ondersteunen 
van scholen (een dagdeel automatiseringsondersteuning), is vervolgens ingetrokken omdat de 
betreffende automatiseringsmedewerker uiteindelijk toch geen toestemming van de afdeling 
lcreeg. 

De toepassingsmogelijkheden van meldingen in combinatie met Internet zijn begin 2002 
nader onderzocht, maar in de pralctijk is gebleken dat een directe koppeling van meldingen 
door scholen aan het GBA-bestand via Internet niet mogelijk is door autorisatieproblemen. 
Bij het melden van verzuim zouden de scholen idealiter beschouwd namelijk toegang willen 
lcrijgen tot het GBA-bestand waardoor leerlinggegevens vrij eenvoudig bij de melding 
toegevoegd kunnen worden en niet iedere keer opnieuw ingelfuld hoeven te worden. Door de 
bescherming van de persoonlijke gegevens in het GBA-bestand is dit echter niet mogelijk en 
dienen scholen deze gegevens zoveel mogelijk zelf in te vullen. De mogelijke toegevoegde 
waarde hiervan voor de scholen wordt daarmee gereduceerd en men heeft derhalve afgezien 
van een dergelijke 'interface' (i.c. Icoppelprogranuna'). 

De website van de gemeente Breda heeft wel een link gelcregen naar leerplicht, waar het 
KOV-meldingsformulier (Kennisgeving (vermoedelijk) ongeoorloofd verzuim) door scholen 
kan worden opgehaald en ingevuld. Dit formulier is ook eerder op een floppy disk aan de 
scholen verspreid, waardoor men een uitdraai kan maken en deze aan Leerplichtzaken kan 
toezenden, faxen of mailen. De administratieve afhandeling van meldingen is daarmee voor 
de scholen tot op zekere hoogte geautomatiseerd. 

4.3.4 Handelingsprotocollen bij schoolverzuim 

In het kader van de leerplichthandhaving komen in het stimuleringstraject meerdere functies 
en organisaties samen; afstemming is hierbij nodig tussen onderwijs, hulpverlening, 
leerplicht en justitie. Om duidelijkheid te verIcrijgen over de mogelijke inzet van organisaties 
is begin 2001 een extra brainstorm-bijeenkomst van handhavingspartners belegd. Aan de 
hand van opgestelde stroomschema's ten aanzien van verschillende typen schoolverzuim is 
aan de participanten gevraagd welke bijdrage men kan en wil leveren: ''wie doet wat, 
wanneer en op welke wijze bij luxeverzuim en signaalverzuim?". 
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Voor de aanpak voor de melding en afhandeling van verzuim zijn de bediscussieerde 
stroomschema's omgezet in (concept)handelingsprotocollen. 

Men heeft een verdeling gemaakt naar handelingen bij luxeverzuim, bij licht en matig 
verzuim, bij hardnekkig verzuim en bij absoluut verzuim. Deze handelingsprotocollen zijn in 
de HON-werkgroep behandeld en begin 2002 tijdens de werkbijeenkomsten met andere 
organisaties aan de orde gesteld. De gevolgde procedure heeft tot handelingsprotocollen voor 
verschillende typen verzuim geleid. Deze protocollen zijn ook opgenomen in de HON-
nieuwsbrief in Breda van juni 2002. Daarin is aangegeven dat de handelingsprotocollen nog 
nader getoetst zullen worden na een afsluitende instellingsronde. 

Handelingsprotocollen 

Bij luxe schoolverzuim gaat het om verzuim dat ontstaat warmer ouders hun kind op 
vakantie meenemen buiten de periode van de schoolvalcanties. Ook het verzuim van school 
vanwege langere 'weekendjes' met de familie wordt als luxe verzuim beoordeeld. In het 
protocol voor de behandeling van luxe verzuim zijn in Breda de volgende acties opgenomen: 
- de schoolleiding meldt wekelijks elk geval van luxe verzuim bij de leerplichtambtenaar; 
- de schoolleiding meldt onverwijld een geval van vermoedelijk luxe schoolverzuim bij de 

leerplichtambtenaar; 
- de leerplichtambtenaar neemt in alle gevallen van niet-gemeld vermoedelijk luxe verzuim 

contact op met de schoolleiding van de betreffende school; 
- de leerplichtambtenaar maakt in alle gevallen van meerdaags ongeoorloofd extra vakantie-

verlof procesverbaal op; 
- de leerplichtambtenaar stuurt in andere gevallen eenmalig een schriftelijke waarschuwing. 

In gevallen van recidive wordt weer proces verbaal opgemaakt. 

Bij licht en matig schoolverzuim is het protocol in Breda als volgt: 
- de schoolleiding meldt wekelijks elk geval van licht en matig verzuim bij de leerplicht-

ambtenaar. Aan de melding gaat contact met ouders/feitelijke verzorgers vooraf; 
- de leerplichtambtenaar stuurt in alle gevallen van licht verzuim eenmalig een schriftelijke 

waarschuwing; 
- de leerplichtambtenaar verwijst gevallen van matig schoolverzuim naar HALT. De 

verwijzing wordt gemeld in de Adviesgroep Leerplicht en trajectbegeleiding (ALT) en het 
Overleg Risico Jongeren (ORJ). 

In het geval van hardnekkig schoolverzuim dienen volgens het protocol de volgende stappen 
te worden gezet : 
- de schoolleiding meldt (wekelijks) hardnekkig verzuim begeleid door een rapportage van 

interne zorg; 
- aan een proces verbaal wegens hardneldcig verzuim gaat in alle gevallen een 'mini' 

proces verbaal wegens matig verzuim vooraf; 
- de leerplichtambtenaar legt zijn/haar voornemen om een proces verbaal op te maken voor 

aan het Overleg Risico Jongeren; 
- de ALT, het ORJ en andere in het handelingsschema genoemde instellingen kunnen de 

leerplichtambtenaar verzoeken in geval van hardnekkig verzuim proces verbaal op te 
maken; 

- behalve de leerplichtambtenaar kunnen de ALT en het ORJ een zorgmelding doen bij 
Bureau Jeugdzorg; 
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- behalve de leerplichtambtenaar kunnen de ALT en het ORJ een beschermingsonderzoek 
vragen bij de Raad voor de Kinderbescherming. 

In geval van absoluut schoolverzuim is het protocol voor het handelen als volgt: 
- de leerlingenadministratie van de gemeente Breda levert eenmaal per maand een overzicht 

van de leerplichtigen die ingeschreven staan als inwoner mar niet als schoolgaand; 
- de schoolleiding meldt onverwijld een geval van vermoedelijk absoluut schoolverzuim 

van een leerplichtige; 
- de schoolbegeleidende en -ondersteunende instellingen (schoolmaatschappelijk werk en 

anderen) melden onverwijld een geval van vermoedelijk, absoluut schoolverzuim van een 
leerplichtige; 

- de leerplichtambtenaar maakt proces verbaal op van absoluut schoolverzuim van jongeren 
van kennelijk onwillige ouders/feitelijke verzorgers; 

- de leerplichtambtenaar maakt proces verbal op van absoluut schoolverzuim van kennelijk 
onwillige jongeren van 12 jar en ouder; 

- alle gevallen van absoluut schoolverzuim worden besproken in de ALT. 

De opgestelde protocollen zullen derhalve het handelen van de betrokken organisaties in 
Breda dienen te structureren. 
De handelingsprotocollen hebben, gezien de formulering van enkele acties, nog op een 
aantal punten bijstelling nodig. Zo zijn bijvoorbeeld de situaties waarin het toepassen van het 
proces verbal wordt voorgesteld niet consistent omschreven. Oak is de rol van de Raad 
voor de Kinderbescherming bij een aanvraag voor een beschermingsonderzoek gewijzigd. 
Bovendien is de rol van enkele organisaties, met name van het Openbaar Ministerie, niet of 
nauwelijlcs in de handelingsprotocollen opgenomen. De toepasbaarheid van de protocollen 
zal in de uitvoeringspraktijk tevens feitelijk nog getoetst moeten worden. 

4.4 Condusie 

In de uitvoering van het HON-project in Breda zijn na de ondertekening van het convenant, 
april 2000, lange tijd weinig zichtbare activiteiten ontplooid. Het ontbreken van een 
slagvaardig projectleiderschap, van beleidsmatige ondersteuning en van een uitgewerkt 
projectplan zijn hier de oorzaak van. Het ondertekende handhavingsconvenant Week in de 
praktijk niet tot een vertaling in feitelijke activiteiten te leiden. 
De aanstelling van een externe projectleider, een half jaar na de formele start, heeft voor een 
'doorstart' van het project gezorgd, waarbij de projectcoordinator zich met name op de 
draagvlalcverbreding binnen de HON-werkgroep en binnen het onderwijsveld is gaan richten. 
Een duidelijk ingelcaderd en door B&W geaccordeerd projectplan was er overigens nog niet, 
deze is voorjaar 2001 formeel aanvaard en aan het ministerie van Justitie aangeboden. 

Het verbreden van het draagvlalc bij organisaties heeft tot een (voor een deel tijdelijke) 
uitbreiding van de HON-werkgroep geleid, waardoor de relevante instanties in het project 
zijn vertegenwoordigd. De deelname van het IMW en van een vertegenwoordiger van het 
basisonderwijs is tijdelijk gebleken, vanwege de focus die vanuit de HON-werkgroep op de 
aanpak in het voortgezet onderwijs is gericht. Deelname door het IMW en door de basis-
schooldirecteur werd in dit kader door hen (voorlopig) niet meer zinvol geacht. 
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In het kader van de ontwiklceling van HON-Leerplicht in de projectperiode zijn met name de 
volgende praktische activiteiten te benoemen: 
- het ontwerp van een nieuw meldingsformulier voor scholen dat ook meer praktische 

informatie voor Leerplichtzaken kan genereren; 
- standaardteksten voor schoolgidsen inzake leerplicht en de ontwilckelde folders voor de 

scholen in het primair en voortzet onderwijs inzake aanvragen voor extra verlof waardoor 
scholen hierin in principe op dezelfde wijze kunnen opereren; 

- de voorlichting aan het onderwijs door verscheidene scholenrondes; 
- het organiseren van werkbijeenkomsten voor het primair en voortgezet onderwijs, 

leerplichtambtenaren in de regio, jeugdartsen van de GGD en schoolmaatschappelijk 
werkers; 

- afstemming op deelterreinen, waaronder het initieren van overleg tussen schoolartsen en 
schoolmaatschappelijk werkers; 

- aanzetten tot verbetering van de registratie van leerplichtzaken bij de gemeente en 
vereenvoudiging van meldingsprocedures door automatisering. De website van de 
gemeente heeft een link voor leerplicht gekregen, waar door scholen het meldingsfor-
mulier voor verzuim kan worden opgehaald en eventueel weer via e-mail kan worden 
verstuurd; 

- het opstellen van handelingsprotocollen voor de aanpak van verschillende typen school-
verzuim; deze handelingsprotocollen dienen richting te geven aan de gezamenlijke aanpak 
van geconstateerde leerplichtovertredingen. 
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5. HON-leerplicht en het Bredase onderwijs 

5.1 Het onderwijs als eerste schakel 

Een belangrijk aandachtspunt voor de handhavingsaanpak inzake de Leerplicht omvat de 
stimulering van een adequate verzuimregistratie door scholen en het signaleren van achterlig-
gende problemen van scholieren. 
In het deelonderzoek naar de handhaving van de Leerplichtwet 1969, zoals dat in het rapport 
van de commissie Michiels is gepubliceerd, is eerder al gewezen op de "kritische factor" in 
het onderwijs. In relatie tot handhaving wordt daarbij met name gedoeld op de verzuimregis-
trade en omgang hiermee op scholen als thema's waarin veel energie gestoken zou moeten 
wordee. In hoofdstuk twee is al aangegeven welke activiteiten in de scholen ten aanzien 
van een verzuimbeleid lcurmen worden uitgevoerd. 

Het onderwijs is in het kader van de handhaving van de Leerplichtwet een zeer belangrijke 
partner. Scholen vormen tenslotte de 'vindplaats' van het schoolverzuim en de eerste 
preventiemethoden zouden aldaar kunnen worden toegepast. Uit eerder verricht landelijk 
onderzoek komt echter naar voren dat weinig zicht bestaat op de wijze waarop scholen met 
verzuim omgaan en op de mate waarin scholen verzuim bij de afdeling Leerplichtzaken van 
de gemeente melden. 

In het kader van het HON-stimuleringstraject is onderzocht hoe het onderwijs in Breda met 
schoolverzuim omgaat. Deze meting is relevant mede vanwege de relatief grote aandacht die 
de HON-projectcoordinator, gezamenlijk met een van de leerplichtambtenaren, heeft besteed 
aan het creeren van een draagvlak bij het onderwijs in Breda. Hiertoe zijn meerdere malen 
bezoeken aan scholen gebracht, werkbijeenkomsten georganiseerd, nieuwsbrieven opgesteld 
en praktische handvatten aangeleverd, bijvoorbeeld in de vorm van voorlichtingsfolders en 
vernieuwde meldingsformulieren (zie ook hoofdstuk vier). 

5.2 Onderzoek onder scholen in Breda 

Een belangrijk onderdeel van het onderzoek naar het verloop en de resultaten van het HON-
stimuleringstraject betreft de aandacht die scholen in Breda geven aan het registreren, 
voorkomen en bestrijden van schoolverzuim. 
Tijdens het HON-onderzoek zijn de scholen in het Bredase onderwijs meerdere malen 
benaderd. Bij het onderzoek zijn alle scholen voor het basis-, speciaal- en voortgezet 
onderwijs in de gemeente Breda betroldcee. Het betreft in totaal 72 scholen: 45 scholen in 
het basisonderwijs, 12 scholen voor speciaal onderwijs en 15 scholen in het voortgezet 
onderwijs. Op deze scholen volgen circa 24.000 Bredase leerlingen onderwijs. 
In de eerste fase van het onderzoek is onder andere kwalitatieve informatie verzameld over 
de verzuimaanpak van scholen. In het kader van een eindmeting van de houding en aanpak 
van scholen ten aanzien van schoolverzuim en ten aanzien van het HON-project, is in juni 
2002 een schriftelijke enquete uitgevoerd onder de schooldirecties in Breda. 

35  Cornmissie Bestuurlijke en privaatrechtelijke handhaving, Handhaven op niveau, 1998. 

36  Waaronder ook scholen in Prinsenbeek, Teteringen, Ulvenhout en Bavel. 
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Respons 
De respons op de enquete is positief: van de 72 benaderde scholen hebben 52 scholen een 
vragenlijst ingevuld en geretourneerd. De respons bedraagt derhalve 72%, hetgeen hoog is 
voor een enquete. De responsverdeling onder de scholen is als volgt: 

Tabel 9 Enquete-respons van scholen 

Respons naar onderwils- 	Scholen Breda 	Enquite- 	 Enquire- 
soon 	 (N) 	 respons (n) 	 respons% 

basisonderwijs 	 45 	 30 	 67 

speciaal onderwijs 	 12 	 10 	 83 

voortgezet onderwijs 	 15 	 12 	 80 

Totem! 	 72 	 52 	 72 

De respons op de enquete loopt per onderwijssoort uiteen: in het speciaal- en het voortgezet 
onderwijs ligt dew rond de 80%, in het basisonderwijs is de respons verhoudingsgewijs 
lager (67%). Getalsmatig beschouwd betekent dit dat bijna alle scholen in het speciaal- en 
voortgezet onderwijs op de enquete hebben gereageerd en dat van de basisscholen tweederde 
heeft gereageerd. De opbrengst van de enquete is in dit opzicht zeer positief en de te 
presenteren resultaten lcurmen als representatief worden beoordeeld voor het onderwijs in 
Breda. 

Bij het basisonderwijs kan mogelijk de relatief frequente wisseling in directiefunctionarissen 
een reden zijn voor de verhoudingsgewijs lagere respons. Tijdens het HON-project is 
opgemerkt dat met name binnen het basisonderwijs vacatures voor directieleden vaak 
tijdelijk worden opgevuld door interim-managers, die weer minder goed op de hoogte zijn 
van het HON-Ieerplichttraject. Uit de laatste scholenronde van de projectleider is in dit kader 
naar voren gekomen dat op zes scholen binnen het basisonderwijs de directie binnen 66n 
schooljaar is gewijzigd. 

5.3 Resultaten van de eincimeting onder Bredase scholen 

Aandachtspunten 
Het onderzoek onder de scholen in Breda kent de volgende hoofdthema's: 
- de registratie van schoolverzuim door scholen; 
- het beleid van de school om verzuim te voorkomen en bestrijden; 
- de melding van verzuim bij Leerplichtzaken; 
- de beoordeling van de rol van de afdeling Leerplichtzaken; 
- de maatregelen en/of activiteiten door scholen in het kader van de verzuimaanpalc; 
- de behoefte aan samenwerlcing met (handhavings)organisaties; 
- de beoordeling van het HON-leerplichttraject door het onderwijs in Breda. 
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Gegevensbeoordeling 
Bij de beoordeling van de cijfers in de gepresenteerde tabellen dient vooraf te worden 
opgemerkt dat het aantal basisscholen in Breda veel hoger is dan het aantal scholen in het 
speciaal- en voortgezet onderwijs. Ook in de enquete ligt, ondanlcs het lagere responspercen-
tage bij deze scholen, het aandeel van het basisonderwijs op 58%. Dit betekent dat het 
oordeel van de basisschooldirecteuren aanzienlijk meeweegt in de cijfers die bij de 'totalen' 
zijn opgenomen. 
Om zicht te geven op de diversiteit in de oordelen van de drie verschillende onderwijs-
soorten zijn de cijfers in de tabellen nader gespecificeerd naar primair onderwijs (PO), 
speciaal (basis- en voorgezet)onderwijs (SO) en voortgezet onderwijs (VO). Hieruit zal naar 
voren komen dat ten aanzien van verzuimbeleid de problematiek, houding en aanpak 
aanzienlijk uiteenlopen tussen het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs. 

5.3.1 Verzuim en verzuimregistratie 

Typen schoolverzuim 

Schoolverzuim is te onderscheiden in drie typee: 
- wanneer leerlingen van school verzuimen vanwege sociaal-emotionele problemen of 

vanwege problemen in de gezinssituatie spreekt men van signaalverzuim. De aanpak van 
een dergelijk verzuim zal zich moeten richten op de achterliggende problemen, bijvoor-
beeld door inschakeling van een leerlingbegeleider, of zo nodig, de jeugdhulpverlening; 

- luxeverzuim ontstaat doordat ouders hun kind meenemen op valcantie buiten de periode 
van de schoolvakanties. Dit verzuim kan (bijvoorbeeld) worden aangepakt door de ouders 
een boete op te leggen die opweegt tegen het financieel voordeel van een valcantie buiten 
het hoogseizoen. Een consequente aanpak van luxeverzuim is een signaal naar de leerling 
en de ouders dat onderwijs belangrijk is; 

- indien een leerplichtige jongere helemaal niet bij een school staat ingeschreven, is sprake 
van absoluut verzuim. Absoluut verzuim dient met name gecontroleerd te worden door de 
gemeentelijke afdeling Leerplichtzaken en is niet direct een aandachtspunt voor een 
school. 

Aan de scholen in Breda is gevraagd welk type schoolverzuim verhoudingsgewijs het meest 
op hun school voor komt. Ten aanzien van het luxe- en signaalverzuim komt uit de enquate 
het volgende beeld naar voren: 

Tabel 10 Type verzuim 

Tipen verzuim (%) 	 PO 	 SO 	 VO 	 Totaal 

luxeverzuim 	 69 	 40 	 11 	 51 

signaalverzuim 	 12 	 50 	 56 	 29 

anders 	 19 	 10 	 33 	 20 

Totaal 	 100 	 100 	 100 	 100 

37  Zie ook: Actieplan voor de leerplicht, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, mei 1999. 
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Bij het verzuim op scholen in Breda komt naar voren dat luxeverzuim met name in het 
basisonderwijs speelt (69%), terwijl dit type verzuim in het voortgezet onderwijs nauwelijks 
wordt genoemd (11%). In het voortgezet onderwijs is signaalverzuim een veel vaker 
voorkomend fenomeen. Bij 'anders' geven de scholen in het basis- en voortgezet onderwijs 
(een derde van de vo-scholen) aan dat het consequent "te laat komen" van leerlingen relatief 
vaak voor komt en als ongeoorloofd verzuim wordt beoordeeld. Door enkele scholen wordt 
bovendien ook (een niet duidelijk te beoordelen) 'zielcteverzuim' aangegeven als een vorm 
van schoolverzuim. 

Venuimregistratie bij scholen 

Scholen dienen een goede administratie, c.q. registratie bij te houden op grond waarvan het 
schoolverzuim kan worden gemeten. In het toezicht van de Onderwijsinspectie wordt in dit 
kader nagegaan of een school een vorm van verzuirnregistratie heeft opgezet en bijhoude. 

Een adequate registratie van verzuim door scholen is essentieel om zicht te krijgen en 
houden op de problematiek. In dit kader is met name bij grote scholen de mogelijkheid van 
een geautomatiseerde verwerking en analyse van het verzuim onontbeerlijk; bij ldeine 
scholen is het (wellicht) nog (enigszins) doenlijk om de registratie handmatig bij te houden. 

Van de scholen in Breda heeft 70% de (verzuim)registratie geautomatiseerd, 30% van de 
scholen heeft nog een handmatige verwerking van de verzuinuneldingen. De mate van 
automatisering loopt naar onderwijssoort niet uiteen. Wel is bij verscheidene scholen met 
een grootte tussen 300-500 leerlingen nog sprake van een handmatige verwerking van 
gegevens; de nog grotere scholen (en ook kleinere scholen) hebben een geautomatiseerd 
sys teem. 
In het basisonderwijs wordt het ESIS-systeem veel gebruikt, bij de scholen voor het 
voortgezet onderwijs is de diversiteit in registratiesystemen groter. De vo-scholen hanteren 
uiteenlopende registratiesystemen; enkele scholen hebben een bestaand softwarepaldcet in 
gebruik (Schoolplus, Absent, Noise of Floris), andere scholen hebben zelfstandig een 
systeem ontwilckeld of laten ontwikkelen. 

Tabel 11 Verzuimregistratie 

Verzuimregistratie (%) 	 PO 	 SO 	 VO 	 Totaal 

geautomatiseerd 	 71 	 70 	 70 	 71 

handmatig 	 29 	 30 	 30 	 29 

Totaal 	 100 	 100 	 100 	 100 

38  Een dergelijke controle door de Ondenvijsinspectie houdt overigens alleen in of de administratie overzichte-
lific is. Een controle of de school ook verzuim opmerkt, vervolgens adequaat registreert en ook bij de 
gemeentelijke leerplichtambtenaar meldt, vormt bij de inspectie niet een geintegreerd onderdeel van het 
toezicht. 
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Aanpassingen in verzuimregistratie 

Van de scholen in Breda heeft in de afgelopen twee jaar 25% een verbetering in de registra-
tieprocedure en/of registratiemogelijkheden van verzuim aangebracht. Deze aanpassingen in 
de afgelopen twee jaar hebben met name bij het speciaal- en het voortgezet onderwijs 
plaatsgevonden. Bij het basisonderwijs had men, met de invoering van het ESIS-systeem, al 
eerder een automatiseringsslag gemaakt en was de noodzaak van aanpassingen minder sterk 
aanwezig. 
Van de scholen die nog handmatig registreren, geeft op dit moment de helft aan dat men in 
het huidige schooljaar zal overgaan op een geautomatiseerd registratiesysteem, de andere 
helft zal een handmatig systeem blijven hanteren. 

Tabel 12 Verbeteringen in registratie 

Verbeteringen 	 PO 	 SO 	 VO 	Totaal 
in registratie (%) 

ja 

nee 

Totaal 

14 	 40 	 40 	 25 

86 	 60 	 60 	 75 

100 	 100 	 100 	 100 

Van de scholen die hun registratie hebben aangepast, blijkt het merendeel een nieuw 
registratieprogramma (of modules) te hebben aangeschaft (n=7). Vier scholen hebben een 
programma ingevoerd en/of personeel extra ingeschakeld in het kader van de verzuimre-
gistratie. 

Het overgrote deel van de scholen (90%) vindt dat men op dit moment voldoende mogelijk-
heden en voorzieningen op school heeft om verzuim goed te kunnen registreren. Slechts 
enkele scholen (n=5) geven aan dat er luielpunten zijn bij de registratie van verzuim. 

Scholen stellen een groot belang te hechten aan het registreren van schoolverzuim; 65% acht 
een goede registratie zeer belangrijk en 31% vindt dit belangrijk. 

Tabel 13 Oordeel over belang van registratie 

Belang van registratie (%) 	 PO 	 SO 	 VO 	Totaal 

zeer belangrijk 	 46 	 80 	 100 	 65 

belangrijk 	 54 	 - 	 - 	 31 

enigszins belangrijk 	 - 	 20 	 - 	 4 

niet belangrijk 	 - 	 - 	 - 	 - 

geheel niet belangrijk 	 - 	 - 	 - 	 - 

Totaal 	 100 	 100 	 100 	 100 
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Er lijlct een licht, nuanceverschil op te treden in het belang dat scholen hechten aan de 
registratie als we de onderwijsvormen nader bekijken; het basisonderwijs vindt de registratie 
'belangrijk', het voortgezet onderwijs vindt de registratie 'zeer belangrijk'. 

5.3.2 Verzuimbeleid van scholen 

Signalering van venuim 

Alle scholen geven aan vaste procedures te hebben opgesteld voor de signalering van 
verzuim door leerlingen. Dit betekent in principe dat leerlingen niet ongemerlct, ongeoor-
loofd hun lessen op school !carmen verzuimen. Hun aanwezigheid of absentie worth derhalve 
'gesignaleerd'. De scholen hebben daarbij een groot aantal methoden, die uiteenlopend 
worden gehanteerd". In de tabel zijn de procedures naar volgorde van aangegeven belang 
gepresenteerd. 
De meest toegepaste procedures op scholen zijn het registreren van telefonische en schrifte-
lijke verzuhnrneldingen, het achterhalen van het verzuim bij ouders en het invullen van de 
absentie in het klassenboek door de docenten. 

Tabel 14 Signalering van verzuim 

Elementen in de signalering (%) 	 PO 	SO 	VO 	Totaal 

registratie telefonische 	 87 	100 	 100 	 93 
verzuimmeldingen 

registratie schriftelijke 	 79 	100 	100 	 88 
verzuimmeldingen 

achterhalen van verzuimreden bij ouders 	79 	 89 	100 	 83 

invullen van absentie in klassenboek 	 71 	 56 	 62 	 66 
door docent 

controle op ziektemeldingen 	 12 	 56 	 75 	 34 

interne doormelding aan co6rdinatoren 	25 	 22 	 50 	 29 

melding van absentie via briefjessysteem 	4 	 44 	 50 	 22 
per lesuur 

Bij een globale beoordeling van de methodes naar onderwijsvonn valt op dat verscheidene 
procedures vaker door het voortgezet onderwijs worden genoemd dan door het basisonder-
wijs. Zo wordt in het voorgezet onderwijs vaker aangegeven dat men de telefonische en 
schriftelijke meldingen van absentie (altijd) registreert en de reden van absentie bij ouders 
probeert te achterhalen. Bovendien lijkt er bij het voortgezet onderwijs een veel grotere 
controle te zijn op de ziektemeldingen. 

39  Bij deze vraag in de enquete was er voor de scholen een mogelijkheid van 'multi-respons* (meerdere 
antwoorden mogelijk), zodat de totalen niet op 100% uitkomen. Uit de percentages in de rijen komen de 
prioriteiten van de scholen naar voren. 
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Afhandeling van verzuim 

Het grootste deel van de scholen (90%) geeft aan ook vaste procedures te hebben opgesteld 
voor de afhandeling van verzuim door leerlingen; enkele scholen (10%) hebben hiervoor 
geen vaste procedures. 
Ten aanzien van de afhandeling van (geconstateerd) verzuim geven de scholen, globaal 
gesteld, aan dat zij vooral de volgende procedures hanteren: het inschakelen van de 
leerplichtambtenaar, het informeren van de ouders over het ongeoorloofd verzuim en het 
beoordelen van de aard en ernst van het verzuim. 

Tabel 15 Afhandeling van verzuim 

Elementen in de afhandeling (%) 	 PO 	SO 	VO 	Totaal 

inschakeling leerplichtambtenaar 	 91 	100 	100 	95 

ouders informeren over het ongeoorloofd verzuim 	86 	100 	100 	92 

beoordeling van ernst/aard van verzuim 	 52 	56 	100 	65 

beoordeling verzuimstaten van leerling 	 48 	44 	70 	52 

melding bij zorgteam of zorgbreedtecommissie 	24 	44 	90 	45 

horen van leerlingen 	 24 	33 	90 	42 

aanbieden van interne 	 - 	33 	60 	22 
begeleiding 

aanbieden van externe 	 9 	11 	30 	15 
begeleiding 

huisbezoek 	 5 	22 	 7 

Nagenoeg alle scholen geven aan de leerplichtambtenaar op de hoogte te stellen van het 
ongeoorloofd verzuim van de leerplichtige leerling. Ook worden de ouders (bijna) altijd 
geInformeerd over het verzuim. Uit deze antwoorden kan men concluderen dat de scholen in 
dit opzicht aan de verwachte inzet voldoen. 

Bij de scholen die tijdens een schooljaar helemaal geen verzuimmelding hebben gedaan bij 
Leerplichtzaken (bijvoorbeeld in het schooljaar 2001-2002 17% van het totaal) zou men 
lcunnen concluderen dat men feitelijk ook (helemaal) geen verzuim kent. Deze veronderstel-
ling wordt vanuit de HON-projectcoOrdinatie betwijfeld, hetgeen aanleiding is geweest om 
de scholen die geen melding van verzuim maken, in een scholenronde extra te benaderen 
(zie ook hoofdstuk vier). De stijging van het aantal scholen dat wel van verzuim melding 
maakt, kan voor een belangrijk deel als een resultaat worden beschouwd van de inzet vanuit 
het HON-project aangezien scholen die in eerste instantie niet meldden, hierop expliciet zijn 
aangesproken. 
Uit de overige elementen in de afhandeling kan men opmerken dat de scholen in het 
voortgezet onderwijs, in vergelijking met het basisonderwijs, veel vaker aangeven verschei-
dene maatregelen toe te passen om het verzuim van de leerplichtige jongere te verminderen. 
Het horen van leerlingen, het melden bij de zorgbreedtecommissie en het aanbieden van 
interne begeleiding zijn in dit kader aspecten die met name in het voortgezet onderwijs vaker 
worden toegepast. 
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Specifieke functionaris voor verzuitnaanpak 

Op veel scholen is een van de personeelsleden specifiek belast met de behandeling van 
verzuim en met verzuimbeleid; dit geldt voor 81% van de scholen, de andere scholen 
hebben derhalve niet een functionaris met een dergelijk takenpalcket (er is op dit vlak geen 
onderscheid tussen het basis-, speciaal of voortgezet onderwijs te herkennen). 
Bij het basisonderwijs is in de meeste gevallen de directeur verantwoordelijk voor de 
behandeling van het verzuim. Bij het voortgezet onderwijs zijn een adjunct-directeur en/of 
leerlingcoOrdinator verantwoordelijk voor het verzuimbeleid, daarbij vaak ondersteund door 
een administratief medewerker of concierge. 

Zorgteam of zorgbreedtecommissie 

In de afgelopen jaren zijn in toenemende mate birmen de scholen in het basis- en voortgezet 
onderwijs overlegvormen, c.q netwerken ontstaan die gericht zijn op de zorg voor leerlingen 
met risico op ontwikkelingsachterstanden. 
Op basisscholen zijn in dit kader zorgteams acne' )  en in het voortgezet onderwijs volgen 
zorgbreedteconunissies de risicovolle leerlingen. 

Uit de enquete in Breda komt naar voren dat nagenoeg alle scholen (96%) een zorgteam of 
zorgbreedtecommissie hebben. In deze werkgroepen worden probleemgevallen besproken en 
bezien welke acties eventueel ondernomen zouden moeten worden. In deze commissies zitten 
veelal een interne coordinator zorg, een directeur, een remedial teacher (basisonderwijs) en 
een functionaris van de OBD (basisonderwijs). 

Bij 40% van de scholen is er een bijdrage van Bureau Jeugdzorg (binnen het voortgezet 
onderwijs), het Instituut Maatschappelijk Welzijn (binnen het basisonderwijs) en/of de GOD. 
Binnen het voortgezet onderwijs zijn bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werkers van Bureau 
Jeugdzore betrokIcen bij de zorgbreedtecommissies. Daarnaast geldt dat in het voortgezet 
onderwijs vaak ook een leerjaarcoordinator of coordinator leerlingzorg (70%) en een 
schoolarts van de GOD (60%) bij het overleg worden betrolcken. Bij 50% van de scholen in 
het voortgezet onderwijs in Breda wordt ook een leerplichtambtenaar van de gemeente, op 
afroep, bij een zorgbreedtecommissie ingeschakeld (zie tabel 16). 

4°  In Breda zijn hovendien vijf Buurtnetwerken actief waarin 11 OKB-basisscholen participeren (dit zijn 
basisscholen binnen het Onderwijskansenbeleid). 

41  De inzet van het schoolmaatschappelijk werk van Bureau Jeugdzorg in het voortgezet onderwijs in Breda 
wordt in hoofdstuk twee en hoofdstuk zes nader besproken. 
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Tabel 16 Samenstelling zorgbreedtecommissie 

Deelnemers zorgteam of zbc (%) 	 PO 	 SO 	 VO 	Totaal 

interne coordinator zorg 	 100 	 75 	 90 	 93 

directie school 	 70 	 87 	 80 	 76 

remedial teacher 	 67 	 - 	 30 	 47 

OBD 	 70 	 12 	 - 	 44 

maatschappelijk werker Bureau 	 15 	 62 	 90 	 40 
Jeugdzorg, jeugdarts GGD of IMW 

leerjaarcoordinator/ 	 15 	 25 	 70 	 29 
coordinator leerlingzorg 

schoolarts 	 4 	 62 	 60 	 27 

leerplichtambtenaar 	 - 	 - 	 50 	 11 

politiefunctionaris 	 - 	 - 	 10 	 2 

Schoolverzuim als aandachtspunt binnen zorgteams 

Bij 41% van de scholen is schoolverzuim, met name signaalverzuim, een aandachtspunt bij 
de besprekingen over problematische leerlingen in het zorgteam of in de zorgbreedtecorrunis-
sie; bij circa 60% van de scholen is dit 'net het geval. Ongeveer een kwart van de scholen 
geeft aan dat het thema 'schoolverzuim' al langer op de agenda van dit overleg staat, bij 
15% is het een nieuw aandachtspunt geworden. 
Verhoudingsgewijs komt signaalverzuim in voornoemd overleg veel meer bij het voortgezet 
onderwijs aan de orde dan bij het basisonderwijs (hetgeen ook overeenstemt met de 
frequentie in geconstateerde typen schoolverzuim naar onderwijssoort). 

Tabel 17 Verzuim als thema in zorgbreedtecommissie 

Verzuim thema in zorgteam 
of zbc (%) 

is sinds twee jaar aandachts-
punt geworden 

is al langer dan twee jaar 
aandachtspunt in zbc 

is geen specifiek aandachts-
punt in dit overleg 

Totaal 

	

PO 	 SO 	 VO 	Totaal 

	

7 	 25 	 30 	 15 

	

11 	 50 	 50 	 26 

	

82 	 25 	 20 	 59 

	

100 	 100 	 100 	 100 
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Communicatie over aanpak van schoolverzuim 

Aan de scholen is gevraagd in hoeverre men in het schoolplan en/of in de schoolgids het 
verzuimbeleid van de school expliciet heef-t verwoord. Het benoemen van een verzuimbeleid 
heeft in dit kader een interne functie (voor het personeel) en een exteme functie (voor de 
ouders). 
Uit de enquete komt naar voren dat 60% van de scholen in het schoolplan heeft aangegeven 
hoe zij schoolverzuim wil voorkomen. De andere scholen hebben het verzuimbeleid Met 
expliciet in een schoolplan verwoottl; hun maatregelen ten aanzien van verzuim kunnen wel 
in andere schooldocumenten zijn opgenomen, bijvoorbeeld in een vademecum. 

Het overgrote deel van de scholen (81%) stelt ouders apart te informeren over de regels van 
de school inzake verzufin. Een deel van de scholen (19%) stelt hiertoe, naast de vermelding 
in de schoolgids, geen specifieke voorlichtingsactiviteit te hebben; dit geldt in belangrijke 
mate voor het speciaal onderwijs. 
De schoolregels wotden door bijna alle scholen (96%) als aandachtspunt opgenomen in de 
schoolgids. Het benoemen van de aanpak in de schoolgids is de meest toegepaste methode 
cm ouders op te hoogte te stellen van de schoolprocedures bij verzuim. Daamaast geven de 
scholen aan ouders op de hoogte te stellen van hun verzuimbeleid bij de inschrijving/intake 
van nieuwe leerlingen (bij 49% van de scholen), op ouderavonden (36%) en in individuele 
oudergesprelcken (33%). 

School verzuim als probleem ervaren 

In het HON-project wordt een intensivering en professionalisering van de handhaving van de 
leerplicht nagestreefd cm de aanpak van schoolverzuim te verbeteren. Om de aanpak bij de 
scholen te kurmen versterken, dient in dit kader ook bij hen een (h)erkenning van schoolver-
zuim als 'probleem' aanwezig te zijn. In hoeverre vinden scholen het verzuim van leerlingen 
'een probleem'? 

Uit de enqu8te komt naar voren dat 'schoolverzuim' door een derde van de scholen (35%) 
als (redelijk) problematisch wordt ervaren, tweederde van de scholen (65%) ervaart 
schoolverzuim niet of nauwelijlcs als een probleem. 

Tabel 18 Schoolveauim als probleem ervaren 

Schoolverzuim, een probleem? (%) 	 PO 	 SO 	 VO 	Totaal 

zeer groot probleem 	 - 	 - 	 - 	 - 

groot probleem 	 - 	 20 	 20 	 8 

redelijk groot probleem 	 21 	 30 	 40 	 27 

nauwelijks een probleem 	 68 	 50 	 30 	 56 

helemaal geen probleem 	 11 - 	 10 	 8 

Totaal 	 100 	100 	 100 	100 
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De mate waarin schoolverzuim door scholen als 'probleem' wordt ervaren loopt tussen de 
onderwijsvormen aanzienlijk uiteen: bij het basisonderwijs geeft slechts 20% van de scholen 
aan dat het schoolverzuim een problematisch karakter heeft, bij het speciaal onderwijs 
ervaart 50% van de scholen het verzuim als een probleem en in het voortgezet onderwijs in 
Breda geldt dit voor 60% van de scholen. 
Het schoolverzuim wordt derhalve door het voortgezet onderwijs en door het speciaal 
onderwijs als een probleem beschouwd, een groot deel van het basisonderwijs ziet school-
verzuim niet als een probleem. 

Tabel 19 Schoolverzuim als "een herkenbaar probleem" toegenomen 

Schoolverzuim 'meer herkenbaar' (%) 	PO 	 SO 	 VO 	Totaal 

ja 	 11 	 33 	 50 	 23 

nee 	 89 	 67 	 50 	 77 

Totaal 	 100 	100 	 100 	100 

Een kwart van de scholen geeft aan dat schoolverzuim de laatste twee jaar als een 'herken-
baar probleem' is toegenomen. Met name binnen het voortgezet onderwijs geeft men dit aan 
(bij 50% van de vo-scholen); bij de basisscholen geeft slechts 11% aan dat schoolverzuim de 
laatste twee jaar 'meer herkenbaar' is geworden. 

5.3.3 Het melden van schoolverzuim 

Toename of afname van meldingen 

Aan de scholen is gevraagd of men in het schooljaar 2001-2002 meer of minder meldingen 
van verzuim heeft gedaan bij Leerplichtzaken dan in het daaraan voorafgaande schooljaar. 
Bij 20% van de scholen geeft men aan dat het aantal meldingen is gestegen, bijna driekwart 
van de scholen stelt dat het aantal meldingen (ongeveer) gelijk is gebleven en 7% geeft aan 
dat het aantal meldingen is gedaald. Len toename van de meldingen wordt met name 
aangegeven door scholen in het voortgezet- en speciaal onderwijs. 

Tabel 20 Wijziging in omvang verzuimmeldingen 

Toename of afname 	 PO 	 SO 	 VO 	Totaal 
van meldingen (%) 

meer meldingen 	 12 	 30 	 30 	 20 

(ongeveer) gelijk 	 80 	 60 	 70 	 73 

minder meldingen 	 8 	 10 	 - 	 7 

Totaal 	 100 	 100 	 100 	 100 
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Bij een vergelijking met de gegevens van de afdeling Leerplichtzaken inzake de meldingen 
van schoolverzuim betreffende het genoemde schooljaar, kan worden geconstateerd dat de 
scholen in de enquOte een geringere stijging van het schoolverzuim aangeven dan uit de 
cijfers van Leerplichtzaken naar voren komt. 

Uit de meldcijfers van Leerplicht komt naar voren dat bij 60% van de Bredase scholen meer 
meldingen van verzuim zijn gedaan dan in het voorgaande schooljaar. Deze toename geldt 
voor 53% van de basisscholen, 67% van de scholen in het speciaal onderwijs en voor 73% 
van de vo-scholen. Het is in dit kader niet uitgesloten dat de scholen in de enquete een 
positiever beeld van de verzuimomvang op hun school presenteren dan de cijfers van de 
afdeling Leerplichtzalcen aangeven. Ook is het mogelijk dat niet alle respondenten exact op 
de hoogte zijn van de gemelde omvang van verzuim van hun school bij de afdeling 
Leerplichtzaken omdat deze gegevens door anderen op school (bijvoorbeeld bij de admini-
stratie) worden beheerd. Voor de rapportage over de omvang van het gemelde schoolver-
zttim door scholen (zie hoofdstuk drie) wordt in dit kader uitgegaan van de registratie van 
verzuinuneldingen bij de afdeling Leerplichtzaken van de gemeente Breda. 

Mize van melding schoolverzuim 

De meldingen van verzuim aan de gemeentelijke afdeling Leerplichtzaken worden op 
verschillende wijzen gedaan. Leerplichtzaken heeft voor de schriftelijke melding van 
schoolverzuim, die men graag van de school zou willen hebben, een KOV-formulier 
beschilcbaar die door scholen ingevuld dient te worden. 
In de huidige praktijk worden de meldingen door de scholen in de meeste gevallen telefo-
nisch gedaan (73% van de scholen), het verzuim wordt (vervolgens) ook vaak schriftelijk 
gemeld (56%). 

Andere vormen van communicatie voor de melding van verzuim worden (nog) niet vaak 
gebruikt door scholen: e-mail wordt door 18% van de scholen genoemd (vooral door vo-
scholen) en enkele scholen (4%) faxen de melding door aan afdeling Leerplichtzaken. 

Het KOV-formulier (Kennisgeving (vermoedelijk) Ongeoorloofd Verzuim) van de afdeling 
Leerplichtzaken, waarop de melding van schoolverzuim met enlcele leerlingkenmerken op 
een gestandaardiseerde wijze kan worden gedaan, wordt door 57% van de scholen gebruilct, 
43% gebruikt bij de melding het KOV-formulier niet. Met name binnen het basisonderwijs is 
het gebruik van het KOV-formulier relatief onbekend (52% van de basisscholen gebruilct het 
KOV-formulier niet). 

Om beter zicht te Icrijgen op het (licht, matig en hardneldcig) schoolverzuim is voorgaand 
schooljaar door de projectleider HON en Leerplichtzaken aan de scholen gevraagd wekelijks 
melding te maken van verzuhn op de school. 

Aan dit verzoek wordt door de scholen weinig gehoor gegeven; 17% van de scholen geeft 
aan wekelijlcs te melden, 83% doet dat niet. Van de scholen die nu niet wekelijIcs melden 
geeft 12% aan van plan te zijn dit in de toekomst wel te zullen doen, 88% heeft deze 
intentie niet. Men geeft aan dat hiervoor "te weinig verzuim is" en men beoordeelt de 
procedure als te tijdrovend en omslachtig. De bereidheid bij scholen tot wekelijlcse melding 
van verzuim is derhalve gering. 
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Oordeel over behandeling van meldingen 

Aan de scholen is gevraagd naar de mate van tevredenheid over de afhandeling van hun 
meldingen van schoolverzuim door de twee leerplichtambtenaren van de gemeente Breda. 

Tabel 21 Oordeel over Leerplichtzaken 

Tevredenheid over behandeling 
melding door lpa's (%) 

zeer tevreden 

tevreden 

matig tevreden 

ontevreden 

zeer ontevreden 

Totaal 

PO 	 SO 	 VO 	Totaal 

17 

70 

4 

•• 

9 

100 

	

40 	 60 	 33 

	

50 	 30 	 56 

	

10 	 10 	 7 

	

- 	 - 	 - 

	

- 	 - 	 5 

	

100 	 100 	 100 

De meeste scholen in Breda zijn tevreden over de behandeling van hun melding van verzuim 
door Leerplichtzaken; in totaal 89% van de scholen heeft hierover een positief oordeel. 
Enkele scholen in het basisonderwijs lijken hierin overigens iets minder enthousiast. De 
scholen die kanttekeningen plaatsen bij de afhandeling van de verzuinuneldingen door 
Leerplichtzaken noemen enkele aspecten: het ontbreken van 'lik op stuk' sanctiebeleid door 
de gemeente, te weinig informatie op relevant tijdstip terugmelden, de beperkte beschikbaar-
heid van de leerplichtambtenaar (geen mogelijkheid voor regulier overleg) en het gegeven 
dat in het verleden relatief weinig actie is ondernomen. 

5.3.4 Maatregelen van scholen in het kader van verzuimbestrijding 

Scholen kunnen een groot aantal interne maatregelen nemen om het verzuim te voorkomen 
en te bestrijden. In het volgende worden de maatregelen aangegeven die op dit moment in 
dit kader door scholen in Breda worden gehanteerd. In tabel 22 zijn de procedures naar 
volgorde van aangegeven belang gepresenteerd. 

De maatregelen die door scholen relatief vaalc worden genoemd zijn: een controle op 
aanwezigheid in de klas, aandacht voor te laat komen, ouders wijzen op verzuimbeleid van 
school, het melden van verzuim aan Leerplichtzaken, een geautomatiseerde verzuimre-
gistratie, leraren expliciet wijzen op belang van controle en inzet van schoolmaatschappelijk 
werk (in het voortgezet onderwijs). 
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Tabel 22 Verzuimmaatregelen van scholen 

Huidige maatregelen tegen verzuitn (%) 	PO 	 SO 	 VO 	Totaal 

controle op aanwezigheid in klas 	 86 	 90 	 100 	 90 

aandacht voor te laat komen als verzuim 	75 	 80 	 90 	 79 

ouders wijzen op verzuimbeleid van 	 75 	 80 	 90 	 79 
school 

verzuim aan Leerplichtzaken melden 	 71 	 80 	100 	 79 

geautomatiseerde verzuimregistratie 	 71 	 70 	 70 	 71 

leraren expliciet wijzen op belang van 	 46 	 60 	 90 	 58 
commie 

inzet van schoolmaatschappelijk werk 	 21 	 60 	 90 	 44 

inzet schoolarts 130 ziektemeldingen en 	 14 	 10 	 60 	 23 
verzuim 

lesroosters aanpassen voor voorkoming 	 - 	 20 	 70 	 19 
van vrije tussenuren 

verzuimaanpak als onderdeel van interne 	7 	 20 	 20 	 12 
zorg 

surveillance door leraren tijdens 	 - 	 - 	 50 	 10 . 
tussenuren 

capaciteit voor interne en exteme zorg 	 7 	 10 	 20 	 10 

personeelsformatie voor verzuimaanpak 	 - 	 - 	 50 	 10 

aanpassen van de leerlingbegeleiding 	 4 	 10 	 20 	 8 

Wijzigingen in verzuimaanpak door scholen 

Verscheidene maatregelen en procedures op scholen zijn relatief nieuw of recentelijk gewij-
zigd: door 44% van de scholen wordt aangegeven dat zij de maatregelen voor de aanpak van 
schoolverzuim in de afgelopen twee schooljaren hebben aangepast. Dit betekent dat ruim 
40% van de scholen in Breda hun verzuimaanpalc hebben gewijzigd, respectievelijk hebben 
vemieuwd sinds de start van het HON-project. 

Tabel 23 Wijziging in maatregelen 

Wijzigingen in nzatztregelen 
tegen verzuitn (%) 

ja 

nee 

Totaal 

PO 	 SO 	 VU 	Totaal 

36 	 40 	 70 	 44 

64 	 60 	 30 	 56 

100 	 100 	 100 	 100 
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De aanpassingen in de maatregelen voor de aanpak van schoolverzuim hebben zich in 
belangrijke mate voorgedaan bij scholen voor het voortgezet onderwijs in Breda; 70% van 
de vo-scholen geeft aan de elementen in de aanpak te hebben aangepast of nieuwe maatrege-
len te hebben ingevoerd. Bij het primair- en speciaal onderwijs geeft circa 40% aan een of 
meerdere maatregelen te hebben aangepast of te hebben ingevoerd. 

Nieuwe of aangepaste maatregelen tegen verzuim 

De aanpassingen of invoering van maatregelen bestaan volgens de scholen met name uit: het 
eerder melden van verzuim aan Leerplichtzaken, een nieuw of aangepast verzuimregistratie-
prograiruna, meer aandacht voor te laat komen, leraren expliciet wijzen op het belang van 
controle en vaker controle op aanwezigheid in de klas. 
Uit de enquete komt onder meer naar voren dat er naar onderwijssoort onderscheid is in het 
aantal toegepaste nieuwe maatregelen en de intensiteit daarvan. Bij het voortgezet onderwijs 
is daarnaast meer inzet gekomen van het schoolmaatschappelijk werk vanuit Bureau 
Jeugdzorg, wordt de schoolarts meer ingezet inzake zielcte en verzuim en is de personeels-
formatie, met verzuimbeleid in het takenpaldcet, uitgebreid. Bij het basisonderwijs stellen de 
scholen de ouders vaker op het verzuimbeleid van de school te wijzen. In dit kader kan de in 
het HON-project ontwildcelde folder over de procedures bij de gemeente inzake verzuim, het 
aanvragen van extra verlof, e.d. een bruikbaar handvat voor de schoolhoofden in het primair 
onderwijs zijn. In tabel 24 zijn de procedures naar volgorde van aangegeven belang 
gepresenteerd. 

Tabel 24 Nieuwe verzuimmaatregelen van scholen 

Nieuwe of aangepaste verzuimmaatregelen (%) 	PO 	SO 	VO 	Totaal 

eerder verzuim aan Leerplichtzaken gemeld 	 40 	25 	71 	48 

nieuw of aangepast verzuimregistratieprogramma 	30 	50 	71 	48 

meer aandacht voor te laat komen 	 50 	50 	43 	48 

leraren expliciet gewezen op belang van controle 	40 	50 	43 	43 

vaker controle op aanwezigheid in klas 	 30 	50 	43 	38 

inzet van schoolmaatschappelijk werk 	 20 	50 	57 	38 

ouders vaker gewezen op verzuimbeleid van 	40 	25 	29 	33 
school 

meer inzet van schoolarts bij ziekte en verzuim 	10 	- 	43 	19 

uitbreiding personeelsformatie voor verzuim 	 - 	25 	43 	19 

verzuimaanpak als onderdeel van interne zorg 	10 	- 	14 	9 

lesroosters aangepast tegen vrije tussenuren 	 - 	 - 	14 	5 

meer surveillance door leraren tijdens tussenuren 	- 	 - 	14 	5 

aanpassen leerlingbegeleiding 	 - 	 - 	14 	5 

uitbreiding van interne en externe zorg(structuur) 	- 	 - 	14 	5 
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Tevredenheid bij scholen over eigen aanpak van verzuim 

De schooldirecties zien op dit moment weinig knelpunten in hun huidige aanpak van 
schoolverzuhn; 94% is tevreden en 6% is matig tevreden. De tevredenheid is bij het 
basisonderwijs, globaal gesteld, lets groter dan bij het voortgezet onderwijs (100%, 
respectievelijk 80%). Deze tevredenheid lijkt in zekere mate in overeenstemming met de 
aard en intensiteit waarin verzuim op de scholen wordt gemeld; op de basisscholen is vaak 
sprake van luxeverzuim met relatief lage verzuimpercentages, in het voortgezet onderwijs 
(en met name bij scholen in het vmbo) is meer sprake van signaalverzuim met soms hoge 
verzuimpercentages (varierend van 12 tot 22%). 
De geringere meldingsgeneigdheid van het basisonderwijs en (toch) de verdubbeling van het 
aantal meldingen over de afgelopen jaren bij basisscholen, waarbij ook verschillende 
basisscholen met hogere verzuimpercentages te maken hebben gekregen, roept daarentegen 
ook vragen op over de tevredenheid van de basisschooldirecteuren. 

5.3.5 Samenwerking met andere organisaties 

Bij de aanpak van schoolverzuim, c.q. de handhaving van de Leerplichtwet, wordt in het 
HON-leerplichttraject expliciet aandacht gevraagd voor een verbetering van de samenwer-
king tussen de verschillende partners. Voor een sterk 'handhavingsketen' is het noodzakelijk 
dat de schakels stevig in elkaar zitten, waardoor ook een sluitende aanpak voor verzuimbe-
strijding mogelijk wordt. 

Vanuit het onderwijs in Breda wordt aangegeven dat (ook) de scholen het thema Isamenwer-
king' van groot belang achten; meer dan driekwart van de scholen vindt samenwerking met 
andere organisaties op dit terrein belangrijk. Een lcwart van de scholen wil dit belang niet 
overschatten of ziet veel minder belang in samenwerking. De samenwerkingsgeneigdheid is 
het duidelijkst te herkennen bij het voortgezet onderwijs, bij het special en primair 
onderwijs ziet een deel van de scholen minder aanleiding tot verdergaande samenwerking. 

Tabel 25 Oordeel van scholen over belang van samenwerking 

Belang van samenwerking (%) 	PO 	 SO 	 VO 	Totaal 

zeer belangrijk 	 14 	 30 	 30 	 21 

belangrijk 	 61 	 40 	 60 	 56 

enigszins belangrijk 	 14 	 20 	 10 	 15 

niet belangrijk 	 7 	 10 	 - 	 6 

geheel niet belangrijk 	 4 	 - 	 - 	 2 

Totaal 	 100 	 100 	 100 	 100 

De scholen die in het kader van de verzuimbestrijding met andere organisaties in Breda 
(willen) samenwerken hebben in volgorde van belang de volgende partijen als (mogelijk) 
belangrijke partners aangegeven: Leerplichtzaken van de gemeente, Bureau Jeugdzorg 
(binnen het voortgezet onderwijs), de GGD, andere scholen en het Instituut Maatschappelijk 
Welzijn (binnen het primair onderwijs). 
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Naast de afdeling Leerplichtzaken, is er bij de scholen derhalve een voorkeur voor de 
'zorgfunctie' van enkele instellingen (in het kader van het schoolmaatschappelijk werk en de 
zielcteverzuimbestrijding). Bij het voortgezet onderwijs is echter ook bij verscheidene 
scholen een behoefte aan nadere samenwerking met andere, (strafrechtelijk) handhavende, 
organisaties (zoals Halt, politie en RvK). In tabel 26 zijn de voorkeuren van de scholen 
cijfermatig gepresenteerd. 

Tabel 26 Voorkeuren voor samenwerking 

Voorkeur voor organisaties 	 PO 	 SO 	 VO 	Totaal 
voor samenwerking (%) 

Leerplichtzaken gemeente 	 100 	 100 	 100 	 100 

Bureau Jeugdzorg 	 44 	 44 	 100 	 57 

GGD 	 32 	 11 	 70 	 36 

Andere scholen 	 32 	 33 	 10 	 27 

1MW 	 28 	 22 	 30 	 27 

Halt 	 8 	 22 	 50 	 20 

Politie 	 16 	 11 	 40 	 20 

Raad voor de 	 16 	 22 	 30 	 20 
1Cinderbescherming 

Adviesgroep Leerplicht en 	 4 	 11 	 30 	 11 
Trajectbegeleiding (ALT) 

Onderwijsbegeleidings-
dienst 

Openbaar Ministerie 

12 

4 

10 9 

2 

5.3.6 Oordeel van het onderwijs over HON-leerplichtproject 

Vanuit het HON-project zijn verscheidene initiatieven genomen om het draagvlak voor 
leerplichthandhaving, onder meer bij het onderwijs, te verbreden. 
Om de informatiestroom te verbeteren en samenwerking te stimuleren is onder andere 
gekozen voor de organisatie van werkbijeenkomsten (onder meer in de vorm van 'ontbijtses-
sies' voor scholen) en voor scholenrondes (het bezoeken van schooldirecties). Daarnaast is 
een folder voor de scholen in het primair en voortzet onderwijs ontwikkeld en ter beschik-
king gesteld inzake de procedures bij ongeoorloofd schoolverzuim, vrijstellingsgronden en 
aanvragen voor extra verlof. Bovendien zijn sinds december 2001 vanuit de projectcoordi-
natie enkele nieuwsbrieven opgesteld om scholen en andere relevante organisaties over het 
verloop van het HON-leerplichtproject voor te lichten (zie voor de HON-activiteiten ook 
hoofdstuk vier). 
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In de eindmeting onder scholen is onder meer gevraagd naar de bekendheid met het HON-
project en naar het oordeel over de gehanteerde voorlichtingsmethoden. 
Om een beeld te lcrijgen van de toegevoegde waarde van het stimuleringstraject voor de 
scholen, is naar de bijdrage van het HON-project gevraagd wat betreft het verzuimbeleid van 
de school. 

Bekendheid met HON-leerplicht Breda 

Het HON-leerplichtproject in Breda is bij nagenoeg alle scholen in Breda bekend: 92% stelt 
op de hoogte te zijn van de uitvoering van het project. Vier scholen in Breda, in het basis-
en speciaal onderwijs, stellen het project Met te kennen; wisselingen in de directies kuimen 
hier een mogelijke verklaring voor zijn. 

Deelname aan voorlichtingsbijeenkomsten 

Van de schoolleiders (of een andere vertegenwoordiger van de school) heeft 73% aan een of 
meer van de voorlichtingsbijeenkomsten van het HON-project deelgenomen, 27% is derhalve 
niet op eon van de voorlichtingsbijeenkomsten aanwezig geweest. De deelname van het 
voortgezet onderwijs is verhoudingsgewijs het grootst (90%), bij het speciaal onderwijs het 
laagst (60%). 

De voorlichtingsbijeenlcomsten ('werkconferenties') worden door 95% van de scholen als 
een goede methode beschouwd om scholen op de hoogte te stellen van het HON-project en 
worden door 85% van de participerende schoolleiders inhoudelzjk als 'goed' beoordeeld; 
15% van de deelnemers beoordeelt de bijeenkomsten inhoudelijk als 'matig'. 

HON-Nieuwsbrieven 

De HON-nieuwsbrieven zijn in principe bestemd voor geinteresseerden in het onderwijs en 
relevante partners in het project. Het bereik van de nieuwsbrieven onder de scholen is nog 
niet optimaal; 81% van de scholen stelt de nieuwsbrieven ontvangen te hebben, 19% stelt 
deze HON-nieuwsbrieven niet te hebben ontvangen. 
Bijna driekwart van de schoolleiders (72%) heeft de nieuwsbrieven ontvangen en gelezen. 
Met name in het basisonderwijs is het leesbereik' van de nieuwsbrieven geringer gebleken; 
van de basisschoolleiders stelt tweederde (67%) de nieuwsbrieven te ontvangen en te lezen, 
bij de schoolleiders in het voortgezet onderwijs ligt dit op 90%. 
Het grootste deel van de scholen (die de HON-nieuwsbrieven hebben ontvangen) vindt de 
HON-Nieuwsbrieven over het algemeen een goede voorlichtingsmethode voor het project en 
ook het inhoudelijk oordeel over de nieuwsbrieven is positief (94% van de schoolleiders die 
stellen de nieuwsbrief ook te hebben gelezen vinden de nieuwsbrieven inhoudelijk 'goed'). 
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HON-leerplicht en de aandacht voor verzuimbestrijding 

Een belangrijk element in de aanpak van het HON-project omvat het betrekken van het 
onderwijs bij de integrale aanpak van de leerplichthandhaving. In dit kader wordt de 
medewerking van scholen gevraagd voor het intensiveren van de aandacht voor het 
voorkomen en bestrijden van schoolverzuim. Daarin zijn verbetering van de verzuiznregistra-
tie, het voeren van een adequaat verzuimbeleid, het consequent(er) melden van verzuim aan 
Leerplichtzaken en samenwerldng belangrijke aandachtspunten. 
In het onderzoek onder scholen zijn verschillende items opgenomen die een beeld geven van 
het oordeel van het onderwijs over HON-leerplicht. 

Ten eerste is gevraagd of scholen in de afgelopen twee jaar, gedurende het HON-traject, een 
toename van de aandacht voor handhaving van leerplicht vanuit de gemeente hebben 
bemerIct. Dit is bij het overgrote deel van de scholen het geval (88%), een klein deel van de 
scholen (12%) ziet geen verschil in aandacht voor leerplicht. 
Naast de voorlichting over het project door de HON-projectleider, uitgevoerd in samenwer-
king met de leerplichtambtenaren, noemen de scholen de intensivering van het contact en de 
aangescherpte procedures als voorbeelden van de aandacht die men vanuit HON en Leer-
plichtzaken heeft bemerkt. 

In de enquete is tevens gevraagd of het HON-leerplichtproject in de afgelopen twee jaar tot 
een grotere aandacht voor verzuimbeleid op school heeft geleid. Een ruime meerderheid van 
de geenqueteerde schoolleiders (58%) geeft aan dat het HON-project hierin een rol heeft 
gespeeld. 

Tabel 27 Aandacht voor verzuim door HON 

Meer aandacht voor 	 PO 	 SO 	 VO 	Totaal 
verzuim door HON (%) 

ja 	 50 	 50 	 90 	 58 

nee 	 50 	 50 	 10 	 42 

Totaal 	 100 	 100 	 100 	 100 

De positieve bijdrage van het HON-project aan de aandacht voor verzuimbeleid op school 
wordt met name (h)erkend door de schoolleiders in het voortgezet onderwijs; 90% van hen 
onderschrijft de waarde van HON in dit kader. Bij het primair- en speciaal onderwijs is de 
helft van de schoolleiders van mening dat HON tot een grotere aandacht voor een verzuim-
aanpak op school heeft geleid. 

Bij de scholen die stellen een grotere aandacht voor verzuimbeleid vanwege het HON-project 
te hebben gelcregen, heeft dit in 61% van de gevallen ook geleid tot wijzigingen in de 
verzuimaanpalc (het gemiddelde hiervan ligt op 44%; zie tabel 23). 
Bij deze scholen is verzuim ook vaker een thema geworden binnen de zorgbreedtecommissie 
of in het zorgteam van de school (bij 22% van deze scholen, tegen 15% als gemiddelde). 
Bovendien wordt bij deze scholen een groter belang aan samenwerking gehecht; bij 86% van 
deze scholen noemt men samenwerking met andere organisaties (zeer) belangrijk (dit 
gemiddelde ligt op 77%; zie tabel 25). 
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HON-handelingsprotocollen 

Voor de aanpak voor de melding en afhandeling van verzuim zijn voorstellen opgesteld die 
uitgesplitst zijn naar verschillende typen verzuim. Men heeft een verdeling gemaalct naar 
handelingen bij luxeverzuim, bij licht en matig verzuim, bij hardneldcig verzuim en bij 
absoluut verzuim. Deze handelingsprotocollen zijn in een eerder stadium in de HON-
werkgroep behandeld en vervolgens tijdens de werkbijeenkomsten bediscussieerd. De 
handelingsprotocollen zijn daania verwoord in de tweede HON-nieuwsbrief (voorjaar 2002). 

De voorstellen voor de handelingsprotocollen zijn bekend bij 58% van de schoolleiders, 
42% stelt niet bekend te zijn met de handelingsprotocollen. Met name in het speciaal- en 
basisonderwijs stelt men niet op de hoogte te zijn met de voorstellen voor de handelingspro-
tocollen. 

Van de schoolleiders die kennis hebben genomen van de voorgestelde handelingsprotocollen, 
stelt 95% dat deze protocollen voor de school goed uitvoerbaar zijn. De inhoudelijke 
uitvoering van de protocollen lifict derhalve zinvol, indien ook het bereik van de voorgestel-
de aanpak onder de scholen wordt verbeterd. 

Relevantie van HON voor verzuimbeleid 

In de enquete is, tot slot, gevraagd naar de relevantie van het HON-project voor het 
verzulinbeleid van de school. Deze vraag sluit in grote mate aan bij de vraag naar de 
aandacht voor verzuim vanwege het HON-project. 

Het HON-project wordt door de meeste scholen (69%) relevant bevonden in het kader van 
het verzuimbeleid van de scholen, 18% acht HON een 'beetje relevant' in dit opzicht en 
13% beoordeelt HON als 'niet relevant'. 

Tabel 28 HON en het verzuinzbeleid van school 

Relevantie van HON voor 	 PO 	 SO 	 VO 	 Totaal 
verzuimbeleid school (%) 

zeer relevant 	 12 	 22 	 30 	 18 

relevant 	 54 	 44 	 50 	 51 

beetje relevant 	 15 	 22 	 20 	 18 

filet relevant 	 15 	 11 	 - 	 11 

helemaal niet relevant 	 4 	 - 	 - 	 2 

Totaal 	 100 	 100 	 100 	 100 

De schoolleiders in het voortgezet onderwijs zijn het meest uitgesproken (80% van hen vindt 
HON '(zeer) relevant'), bij de schoolleiders in het basisonderwijs herkent tweederde van hen 
de relevantie van HON. 
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5.4 Conclusies 

Het onderzoek onder de scholen in Breda leidt, als eindmeting in het kader van de HON-
leerplichtaanpak, samenvattend tot de volgende conclusies: 
- het verzuim waar scholen in Breda mee te maken hebben loopt uiteen naar onderwijstype; 

het primair onderwijs heeft relatief vaak te maken met luxeverzuim, terwijl in het 
voortgezet onderwijs relatief vaak sprake is van signaalverzuim. Dit beeld is in overeen-
stemming met landelijke gegevens over verzuim op verschillende soorten onderwijs; 

bijna driekwart van de scholen heeft een geautomatiseerde verzuimregistratie; de mate 
van automatisering loopt niet uiteen tussen de onderscheiden onderwijssoorten, wel is de 
diversiteit in systemen in het voortgezet onderwijs veel groter dan in het basisonderwijs. 
Verscheidene scholen met een grootte van 300-500 leerlingen hebben nog een handmatige 
registratie van verzuim, hetgeen vragen oproept over de mate waarin het verzuim van 
leerlingen nog adequaat geregistreerd en gevolgd kan worden; 

in de afgelopen twee schooljaren, de periode dat het HON-traject is uitgevoerd, heeft een 
lcwart van de scholen een verbetering in de verzuimregistratie aangebracht. Deze 
vemieuwing van de registratie heeft voornamelijk bij het speciaal- en voortgezet 
onderwijs plaatsgevonden, in het basisonderwijs was al eerder sprake van geautomatiseer-
de registratie; 

voor het signaleren van de absentie van leerlingen op school hebben alle scholen vaste 
procedures opgesteld. De scholen hebben hiertoe verschillende methoden die uiteenlopend 
worden gehanteerd; globaal gesteld valt op dat verscheidene procedures vaker door het 
voortgezet onderwijs worden genoemd clan door het basisonderwijs en dat de intensiteit 
van de procedures voor de signalering en controle bij het voortgezet onderwijs in dit 
opzicht groter is; 

- ten aanzien van de afhandeling van het verzuim hebben de meeste scholen reguliere 
procedures; de scholen stellen dat zij bij verzuim de leerplichtambtenaar inschakelen, de 
ouders informeren over het ongeoorloofd verzuim en de aard en emst van het verzuim 
nader beoordelen. 
Uit de enquete kan men opmaken dat de scholen in het voortgezet onderwijs, in vergelij-
king met het basisonderwijs, veel vaker aangeven verscheidene maatregelen toe te passen 
om het verzuim van de leerplichtige jongere te verminderen. Het horen van leerlingen, 
het melden bij de zorgbreedtecommissie en het aanbieden van interne begeleiding zijn in 
dit kader aspecten die met name in het voortgezet onderwijs vaker worden toegepast. De 
aard en intensiteit van het verzuim, de leeftijdsfase van de leerling en de mogelijke 
achtergrondproblematiek bij de jongere zullen hierin een rol spelen; 

een groot aantal scholen (80%) heeft een functionaris voor de behandeling van verzuim 
en voor verzuimbeleid; bij het basisonderwijs is in de meeste gevallen de directeur 
verantwoordelijk voor de behandeling van het verzuim, bij het voortgezet onderwijs zijn 
een adjunct-directeur en/of leerlingcoOrdinator verantwoordelijk voor het verzuimbeleid, 
daarbij vaak ondersteund door een administratief medewerker; 
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de meeste scholen hebben tevens een zorgteam of zorgbreedtecommissie waarin 'risico-
leerlingen' worden besproken; schoolverzuim is bij 40% van de scholen een aandachts-
punt in dit overleg; bij 15% van de scholen is schoolverzttim (i.e. signaalverzuim) de 
laatste twee jar een aandachtspunt geworden birmen het zorgteam of zorgbreedtecommis-
sie, met name binnen het voortgezet onderwijs; 

- veel scholen (80%) stellen de ouders apart te informeren over de schoolregels inzake 
verzuim; het benoemen van de aanpak in de schoolgids is de meest toegepaste methode 
om ouders op te hoogte te stellen van de schoolprocedures bij verzuim. De verwoording 
van de aanpalc in het schoolplan komt bij 60% van de scholen voor; 

schoolverzuim wordt door een groot deel van het voortgezet onderwijs en door het 
speciaal onderwijs als een probleem beschouwd, het overgrote deel van het basisonder-
wijs ziet schoolverzuim niet of nauwelijlcs als een probleem. De helft van de scholen in 
het voortgezet onderwijs vindt dat het schoolverzuim de laatste twee jaar ook als een 
'herkenbaar probleem' is toegenomen; 

aan het verzoek vanuit de HON-projectcoOrdinatie aan scholen om wekelijlcs melding te 
doen van verzuim, wordt weinig gehoor gegeven; de bereidheid hiertoe is vanwege de 
administratieve last, in relatie tot het geconstateerde verzuim, gering; 

- de leerplichtambtenaren van de gemeente Breda worden door de scholen positief beoor-
deeld; de meeste scholen zijn tevreden over de behandeling van bun verzuimmeldingen 
door Leerplichtzaken; 

een groot deel van de scholen (44%) geeft aan dat zij de maatregelen in het kader van het 
verzuimbeleid in de afgelopen twee jaar hebben aangepast. Deze aanpassingen in de 
maatregelen voor de aanpak van schoolverzuim hebben zich in belangrijke mate voorge-
daan bij scholen voor het voortgezet onderwijs in Breda en hebben onder meer betreldcing 
op het eerder melden van verzuim, het invoeren of aanpassen van een verzuitnregistratie-
systeem en een versterking van de signaleringsfunctie op de school; 

het overgrote deel van de scholen (75%) geeft aan belang te hechten aan samenwerking 
met andere organisaties; daarbij richt men zich met name op de zorgondersteuning (onder 
andere van Bureau Jeugdzorg en GGD); 

- het oordeel van de scholen over het HON-project betreft verscheidene aspecten en is, 
globaal gesteld, positief. Bijna alle scholen zijn bekend met de uitvoering van het HON-
project en ongeveer drielcwart van de scholen stelt op esen van de bijeenkomsten over 
HON aanwezig te zijn geweest. De voorlichting over het project in de vorm van 
werkbijeenkomsten en nieuwsbrieven wordt door de scholen als positief beoordeeld, 
ofschoon het bereik van de HON-nieuwsbrieven nog voor verbetering vatbaar is. 

Ben positieve bijdrage van het HON-project in het kader van het verzuimbeleid van de 
scholen wordt duidelijk herkend: 60% van de scholen geeft aan dat het HON-project tot 
meer aandacht voor verzuirnbeleid op de betreffende school heeft geleid. Bovendien vindt 
70% van de scholen de aandacht van HON relevant voor de verzuimaanpak op de school. 
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Bij de scholen die stellen een grotere aandacht voor verzuimbeleid vanwege het HON-
project te hebben gekregen, heeft dit in 61% van de gevallen ook geleid tot wijzigingen 
in de verzuimaanpak. 
Bij deze scholen is verzuim ook vaker een thema geworden binnen de zorgbreedtecom-
missie of in het zorgteam van de school. Bovendien wordt bij deze scholen een groter 
belang aan samenwerldng gehecht; bij 86% van deze scholen noemt men samenwerking 
met andere organisaties (zeer) belangrijk. 
In het algemeen komt in dit kader naar voren dat schooldirecties in het voortgezet 
onderwijs de bijdrage van HON meer (h)erkennen dan de schoolleiders in het primair 
onderwijs. De mate waarin men 'schoolverzuim' op school als een probleem ervaart, 
speelt een belangrijke rol in de waardering van HON. 
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6. Leerplichthandhaving Breda: ontwikkeling van een traject 

6.1 Inleiding 

In het HON-convenant in Breda is globaal aangegeven dat men de aandacht in het leerplicht-
traject vooral zou richten op de registratie van verzuim door scholen, de reactie op de 
verzuimmelding bij de gemeente en de samenwerking tussen verschillende actoren rond de 
leerplicht. Bovendien is aandacht gevraagd voor de stimulering van de vervolging van 
leerplichtzaken door het Openbaar Ministerie. 

Deze thema's binnen de leerplichthandhaving zijn, in aansluiting op de constatering van de 
conunissie Michiels in "Handhaven op niveau"' over het 'handhavingstekort', als speer-
punten voor het leerplichttraject in Breda geformuleerd. Enkele van deze elementen zijn in 
een later stadium ook in het projectplan van Breda verwoord. In de monitoring van het leer-
plichtproject wordt in dit kader de aandacht gericht op de mate waarin en de wijze waarop 
de doelen bij de aanpak van deze deelthema's zijn ingevuld, respectievelijk zijn gerealiseerd. 

Naast het aangeven van de resultaten van de gevolgde aanpak bij de verschillende thema's, 
vormt ook het beschrijven van de organisatorische vormgeving van het project en daarbij 
opgetreden processen een onderdeel van de monitoring. In het volgende wordt op de 
(gewijzigde) rol van de partijen in het HON-traject en de bijdrage aan HON ingegaan. 

6.2 Rol van de partners en de bijdrage aan HON 

Bij de HON-leerplichtaanpak wordt expliciet aandacht gevraagd voor een verbetering van de 
samenwerking tussen de verschillende partners. Bij de handhaving van de leerplicht zijn in 
Breda de gemeente, het onderwijs, jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming, het 
Openbaar Ministerie en de politie betrokken. Bovendien zijn in een later stadium ook het 
basisonderwijs, de GGD en het IMW in de werkgroep HON opgenomen. 

In de deelname van de organisaties wordt een breed scala aan invalshoeken en werlcterreinen 
weerspiegeld: sommige partners hebben in hun werkveld vooral een pedagogische of 
zorgtaak, anderen hebben een gecombineerde zorg-handhavingstaak en de justitiele partners 
hebben primair een handhavingstaak in strikte zin. 
Bij een intensivering en optimalisering van de handhaving op het leerplichtterrein is het van 
belang deze partners, met hun verschillende taken, bevoegdheden en beroepsorientaties, op 
'een lijn' te lcrijgen zodat de handhaving eenduidiger en professioneler kan worden uitgeoe-
fend. Een basisvoorwaarde voor verbetering van de handhaving en van een integrale aanpak 
is dat participerende organisaties goed van elkaar weten wat de andere partijen op hun 
werkterrein 'mogen en kunnen'. Voor de uitvoering van (deel)activiteiten voor de leerplicht-
handhaving is bovendien formatiecapaciteit, kennis en bereidheid tot gezamenlijke actie 
noodzakelijk. 
De bijdrage en de (gewijzigde) rol van de betrokken organisaties in het HON-traject in de 
periode 2000-2002 worden in het volgende nader besproken. 

42 Cornmissie Bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke handhaving, Handhaven op niveau, 1998. 
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De gemeente; beleid en capaciteit 

Bij de uitvoering van de leerplichtwet heeft de gemeente de centrale, toezichthoudende taak 
en ook in het kader van het HON-traject is van de gemeente verwacht dat men het "voor-
touw" zou nemen. Al vrij snel na de ondertekening van het handhavingsconvenant is echter 
gebleken dat het gemeentelijk initiatief beperkt was. Hierbij zijn verscheidene aspecten te 
benoemen. 
De gemeente Breda had formeel de projectleiding over het HON-traject en de dienst SAW 
heeft bij de start van het project hiermee een beleidsambtenaar belast. Voor de uitoefening 
van deze taak heeft de gemeente echter slechts rekening gehouden met de inzet van de 
projectleider HON voor 1 uur per week, uitgaande van een 'technisch' voorzitterschap van 
de decentrale werkgroep en enkele coOrdinerende werkzaamheden. Het gemeentelijk 
projectleiderschap bood in dit kader geen mogelijkheden on een 'voortreklcersra te spelen. 

Het ontbreken van gelcwalificeerd projectleiderschap bij de gemeente betekende dat het 
eerste half jaar van het HON-traject geen voortgang is geboekt. Vervolgens is een externe 
projectleider aangesteld die wel formeel de 'voortreldcersrol' heeft gekregen, maw die geen 
ambtelijke verantwoording en directe ambtelijke invloed heeft. Het project is daarmee als het 
ware ook buiten de gemeentelijke organisatie geplaatst; de verantwoorning voor beleid en 
uitvoering is extern gepositioneerd en de uitvoering van het HON-project raalct daarmee de 
interne ambtelijke organisatie niet of niet direct. Daarmee is het project ook tot op zekere 
hoogte buiten het bestuurlijke blikveld gebleven. 

Beleidsmatig beschouwd blijkt dat het leerplichtbeleid in Breda niet is opgenomen in een 
breder gemeentelijk beleid inzake onderwijs, jeugd en criminaliteitspreventie. De gemeente 
heeft geen onderwijsnota of nota jeugdbeleid waarin nader op de rol en taken van Leerplicht 
wordt ingegaan. Leerplichtbeleid opereert in dit opzicht voor een deel in het luchtledige 
waarbij de positie van Leerplichtzaken binnen de gemeente weinig herkenbaar is en intern 
geen beleidsmatige verbindingen kent. 

Bij de uitvoering van de leerplichttaak komt naar voren dat de leerplichtformatie in Breda 
met 1,7 fte ruim other de gestelde landelijke normen ligt. Uitgaande van de LVLA-norm 
van een fte per 5000 leerplichtigen zou in Breda een leerplichtfonnatie van circa vijf lie 
wenselijk zijn". Bij deze berekening is geen rekening gehouden met de fonnatie-uren die 
in Breda nodig zijn om de specifieke handhavingsprojecten uit te voeren en te promoten; zie 
hiervoor het onderhavige stimuleringstraject, het project "Ouders; Present!" en de wens tot 
regionalisering van de leerplichtfunctie. 

Vanwege het (zwangerschaps)verlof van de parttime leerplichtambtenaar, zijn de taken in het 
kader van de leerplichthandhaving in de periode april 2000 - april 2001 door de fulltime 
leerplichtambtenaar overigens alleen uitgevoerd. De afdeling Leerplicht is, met andere 
woorden, een jaar lang door den leerplichtambtenaar bemand. Gezien de noodzakelijke 
uitvoeringstaken en de beschikbare capaciteit heeft tijdens het HON-traject de uitvoering van 
de leerplichtfunctie in Breda onder druk gestaan. 

43  In de gemeente Breda woonden op 1 januari 2002 in totaal 23.959 leerplichtige jongeren (5 tot en met 17 
jaar). 
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De positie en status van Leerplicht binnen het gemeentelijk apparaat lijkt mede een gevolg te 
zijn van het optreden van de leerplichtambtenaren; in een zichzelf versterkend mechanisme 
van 'zelfstandig optreden' en persoonlijk enthousiasme wordt leerplicht tot op zekere hoogte 
solistisch uitgevoerd. De jarenlange ervaring van met name een van de leerplichtambtenaren, 
de persoonlijke orientaties en de sterk autonome werkwijze zorgden er mede voor dat de 
verbinding tussen uitvoering en beleid beperlct bleef. Er waren in dit opzicht weinig interne 
conununicatielijnen zodat gesproken kan worden van een 'missing link' tussen uitvoering en 
beleid inzake Leerplicht. 

Leerplicht; capaciteit en reacties op schoolverzuim 

De twee leerplichtambtenaren in Breda hebben tijdens de HON-periode met een sterke 
stijging van het gemelde schoolverzuim te maken gekregen. Hierdoor is men, volgens 
mededelingen, niet meer in staat op alle meldingen direct te reageren, maar een deel van de 
meldingen vooralsnog alleen in een dossier op te nemen. 

In de voorgaande jaren is bij de leerplichtambtenaren de aandacht met name uitgegaan naar 
de 'zorgIcane in de aanpak van schoolverzuim. Men beschouwt zichzelf eerder leerplicht-
consulent dan leerplichtambtenaar. Met de start van het project "Ouders: Present!" in 1999 
is de handhavingstaak van de leerplichtambtenaar geactiveerd. Het OP-project vormde de 
belangrijlcste aanleiding voor het opmaken van processen verbaal door de leerplichtambte-
naren in Breda. De handhavingsrol van Leerplichtzaken is daarbij in sterke mate 'extern' 
(i.c. door het Openbaar Ministerie) gestimuleerd. 
Het verbaliseren van ouders en jongeren in het kader van een overtreding van de Leer-
plichtwet is tijdens het HON-project echter niet nadrukkelijker op de voorgrond gekomen; in 
de afgelopen drie schooljaren 99-00, 00-01 en 01-02 zijn respectievelijk 44, 26 en 16 
leerplichtzaken met een proces verbaal door de leerplichtambtenaren bij het OM aange- 

De leerplichthandhaving in Breda is, in termen van processen verbaal, derhalve tijdens het 
HON-traject niet geintensiveerd. Het aanbod van nieuwe, altematieve afdoeningsmodaliteiten 
voor de leerplichtovertredingen leek wel stimulerend te werken, maar van dit aanbod heeft 
Leerplichtzaken Breda wisselend gebruik gemaakt. De werkdruk bij Leerplichtzaken in 
Breda, tijdens het HON-traject nog vergroot door de sterke toename van het aantal verzuim-
meldingen door scholen, lijkt hierin een cruciale factor te spelen. 

In het kader van de sanctionering van de leerplichtovertredingen heeft Leerplichtzaken in 
Breda de mogelijkheid ouders te wijzen op het aanbod van "Ouders: Present!" en voor licht 
tot matig schoolverzuimende jongeren bestaat onder meer de mogelijkheid van Halt. 
Het project "Ouders: Present!" is in Breda, na de afsluiting van de experimentele periode 
eind december 2001, in 2002 met een jaar verlengd. In Breda heeft men, sinds september 
1999, tot nu toe acht cursussessies uitgevoerd met in totaal 42 deelnemende ouders. 
Door Leerplichtzaken worden daamaast sinds twee jaar schoolverzuimende jongeren op basis 
van een mini-pv naar Halt verwezen voor het uitvoeren van een leer- of werkstraf. Hiertoe 
zijn in totaal 23 mini-pv's opgesteld; bij Halt Breda zijn in de afgelopen twee jaar 19 
jongeren in begeleiding genomen voor het uitvoeren van de straf vanwege licht tot matig 

44  Het betrof respectievelijk 50, 35 en 32 verdachten; van deze 117 verdachten waren 77 personen meerderja-
rig en 40 minderjarig. 
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schoolverzuim. Ofschoon men bij Leerplichtzaken Breda aangeeft voorstander te zijn van de 
Halt-aanpak voor licht en matig schoolverzuimers, heeft men, in vergelijking met andere 
gemeenten in het arrondissement, relatief weinig schoolverzuimers naar Halt doorgestuurd. 

Bijkomende aspecten bij de uitvoering van de leerplichttaak in Breda tijdens het HON-traject 
waren het ontbreken van administratieve ondersteuning en van geautomatiseerde gegevens-
verwerIcing. De administratie van leerplichtzaken is voor een belangrijk deel door de 
leerplichtambtenaren zelf uitgevoerd, waarbij men bovendien weinig affiniteit heeft voor het 
geautomatiseerd invoeren en verwerken van gegevens. Het ontbreken van een adequaat, 
pralctisch toegesneden registratiesysteem bij Leerplichtzaken was hier zeker mede debet aan. 
Het gevolg is geweest dat de registratie van leerplichtzaken tijdens het HON-traject 
handmatig heeft plaatsgevonden. Voor beide knelpunten is vanaf juli 2002 een oplossing 
gevonden: er wordt 20 uur administratieve ondersteuning geboden en er is bij de gemeente 
een nieuw registratiesysteem operationeel waarin de leerplichtadministratie met ingang van 
schooljaar 2002-2003 wordt ingevoerd. 

Onderwijs 

Betroklcenheid van het onderwijs bij de uitvoering van het project is van groot belang. 
Hierdoor worth niet alleen meer zicht verkregen op de feitelijke omvang van de problema-
tiek, ook wordt duidelijker op welke wijze scholen op het vraagstuk (lcunnen) anticiperen, 
welke invalshoek men hier bij kiest, etcetera. Scholen vormen tenslotte de 'vindplaats' van 
het schoolverzuim en de eerste preventiemethoden !airmen binnen het onderwijs zelf warden 
toegepast. 

In de HON-werkgroep is het voortgezet onderwijs, namens de Schoolraad Breda, vertegen-
woordigd door een directielid van een vmbo-school en een locatiedirecteur van een ivo-
school (deze is na een half jaar extern HON-projectleider geworden). Bovendien is in een 
later stadium ook een directeur van een school in het basisonderwijs benaderd om zitting te 
nemen in de werkgroep HON; deze deelname is gerealiseerd in december 2000. Deze 
vertegenwoordiging van het prirnair onderwijs was echter tijdelijk, tot begin 2002. Een 
vervanging vanuit het basisonderwijs heeft (tot olctober 2002) niet meer plaatsgevonden. 

In het HON-project zijn verscheidene initiatieven genomen om de scholen bij de HON-
aanpak te betrelcken. De meest opvallende activiteiten hierbij waren de scholenrondes en de 
werkbijeenkomsten. In pralctische zin is voor het onderwijs een aangepast meldingsformulier 
ontworpen en zijn telcsten opgesteld over de verzuimaanpak voor de schoolgidsen (zie 
hoofdstuk vier). 

Het vergroten van de belangstelling van scholen heeft tot doel de noodzaak van een adequate 
registratie onder de aandacht te brengen en de meldingsbereidheid van scholen te vergroten. 
In de HON-aanpak van de projectleider is, mede vanuit zijn professionele achtergrond en 
orientatie, een belangrijk accent gelegd op het verIcrijgen van draagvlak binnen het Bredase 
onderwijs. 
Uit de meting in het onderwijs in Breda en verzuimgegevens van de afdeling Leerplichtzaken 
komt naar voren dat de belangstelling voor HON en de medewerking aan een integrale 
verzuimaanpak bij het onderwijs zijn vergroot. De meldingsbereidheid onder scholen is 
tijdens de HON-periode toegenomen, hetgeen als een resultaat van de projectactiviteiten kan 
warden beoordeeld. Bovendien zijn op het terrein van de verzuimregistratie bij scholen 
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aanpassingen en verbeteringen aangebracht, zodat de registratie bij scholen adequater kan 
worden uitgevoerd (zie voor een uitgebreide bespreking hiervan hoofdstuk vijf). 
Beide elementen, verbeterde registratie en hogere meldingsbereidheid van verzuim, zijn 
mede verantwoordelijk voor de sterke toename van het geregistreerde schoolverzuim in 
Breda. De HON-inzet lijkt in dit kader tot effecten te leiden die mogelijk niet direct in het 
verwachtingspatroon passen; "het probleem wordt groter door er beter naar te kijken". 

Het oordeel van de scholen over het HON-project is in meerdere opzichten positief. De 
voorlichting over het project in de vorm van werkbijeenkomsten en nieuwsbrieven wordt 
door de scholen als positief beoordeeld en de bijdrage van het HON-project in het kader van 
het verzuimbeleid van de scholen wordt duidelijk herkend (60% van de scholen geeft aan dat 
het HON-project tot meer aandacht voor verzuimbeleid op de betreffende school heeft 
geleid). Bovendien vindt ongeveer driekwart van de scholen, en met name de vo-scholen, de 
aandacht van HON relevant voor de verzuimaanpak op de school. Het draagvlak voor HON 
is vooral in het voortgezet onderwijs vergroot omdat men 'schoolverzuim' meer als een 
probleem is gaan (h)erkennen. 

Jeugdzorg 

Bureau Jeugdzorg (BJZ) West-Brabant is sinds voorjaar 1999 bij de gezamenlijke aanpalc van 
schoolverzuim in Breda betroldcen geraalct. De vestigingsmanager van BJZ was al in de 
lokale werkgroep "Ouders: Present!" vertegenwoordigd en maatschappelijk werkers van BJZ 
zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze OP-cursus. 

De relatie tussen jeugdzorg en het voortgezet onderwijs in Breda is verstevigd door de 
introductie van schoolmaatschappelijk werk (SMW) op vo-scholen in november 2000. 
Hiertoe is, in aansluiting op het Convenant Schoolmaatschappelijk Werk', tussen de 
scholen en BJZ een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, die in principe tot 1 januari 
2004 geldig is. 
De doelstelling van het SMW is gelegen in het vroegtijdig signaleren van risicoleerlingen. 
De aanpak kan een bijdrage leveren in het snel onderkennen en ondersteunen van leerlingen 
en heeft derhalve een preventie invalshoek. 
De ambulante hulpverlening van Bureau Jeugdzorg vindt plaats op 15 scholen in het 
voortgezet onderwijs en bij ROC's in Breda. Het betreft een inzet van in totaal 121 uur, 
verdeeld over 8 maatschappelijk werkers. De inzet van SMW wordt financieel mogelijk 
gemaakt door ondersteuning van de provincie en de gemeente (vanuit het GSB); beide 
partijen geven ieder een subsidiebijdrage van 90.000 euro per jaar voor het SMW in Breda. 
De inzet van het schoolmaatschappelijk werk wisselt per school naar gelang de wens of 
behoefte van de school; op sonunige scholen wordt 2 a 4 uur per week ingezet, op enkele 
scholen 15 uur per week. Uit een interne evaluatie van Bureau Jeugdzorg over de inzet van 
SMW in het eerste, volledige jaar (2001) blijkt dat BJZ de inzet en samenwerking met 
scholen over het algemeen positief beoordeelt. Knelpunten in de uitvoering waren de 
bereikbaarheid van medewerkers, de inefficientie van spreekuren en het relatief geringe 
bereik onder allochtone leerlingen. 

4$ Een convenant tussen de provincie en de vijf grote steden (B5) in de provincie Noord-Brabant (zie ook 
hoofdstuk twee). 
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In het kader van HON geeft BIZ aan dat het SMW Met ingezet wordt in het traject om tot 
melding van schoolverzuim te komen. Bij de inzet van het schoolmaatschappelijk werk 
komen de uitvoerders wel vragen tegen die verband houden met spijbelen en met name met 
signaalverzuim. 
Bij de deelnemende scholen zijn, volgens de registratie van BJZ, in 2001 in totaal 868 
gespreldcen gevoerd (met 679 leerlingen). Bovendien zijn met ouders 160 gespreldcen 
geweest en met docenten is 125 keer overleg gevoerd. Bij deze gespreklcen gaat het om 
advies en infonnatie, begeleiding en consultatie. 
De inzet van het schoolmaatschappelijk werk wordt ook door de scholen positief beoordeeld; 
men ervaart de inzet als ondersteunend, aanvullend op het werk van de zorgbreedtecommis-
sies en het biedt de scholen een mogelijkheid de problemen van leerlingen 'in huis' door 
derden te lawn beoordelen en hulp te verlenen. 

Raad voor de Kinderbescherming 

De rol van de Raad voor de Kinderbescherming is gedurende het HON-traject formeel 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 !can er worden uitgebreid naar een vervolg- of een 
beschermingsonderzoek. Uitbreiding in geval van zorg naar een vervolg- of een bescher-
mingsonderzoek gebeurt via een multidisciplinair overleg, waarin een teamleider, gedrags-
deskundige en raadsonderzoeker zijn vertegenwoordigd. 

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 Kindermishande-
ling (AMK) en niet meer bij de Raad voor de Kinderbescherming moet worden gemeld. 
Sinds eind 2001 worden deze zorgmeldingen derhalve niet meer door de Raad in behande-
ling genomen, man door BJZ of AMK behandeld (voor "civiel zaken" is er derhalve geen 
directe toegang meer tot de Raad, maar dient dit, ook voor de leerplichtambtenaar, te 
gebeuren via de voordeur van respectievelijk Bureau Jeugdzorg of het AMK). 

De Raad is in dit opzicht meer op afstand komen te staan Ms het om 'zorgmeldingen' gaat. 
Anderzijds worden door de Raad in Breda, op verzoek van het Openbaar Ministerie, sinds 
begin 2002 basisonderzoeken gedaan indien een jongere voor schoolverzuim strafrechtelijk 
wordt vervolgd. Dit betekent dat de Raad, voordat de jongere op zitting komt, een basison-
derzoek verricht zodat meer bekend is over zijn/haar achtergrond tijdens de zitting. Voor 
een dergelijk onderzoek heeft men 6 weken nodig, maar gezien de zittingstermijnen, worden 
deze onderzoeken intern zo nodig met voorrang opgesteld. 

Deze adviesrapporten werken, volgens de Raad en volgens het OM, verhelderend bij de 
zittingen waarin ouder en kind samen zijn opgeroepen. De Raad in Breda heeft in haar regio 
in 2002 (tot op heden) bij 37 leerplichtzaken een basisonderzoek verricht, hetgeen een 
duidelijke toename is ten opzichte van voorgaande jaren. In het geval van Breda heeft men, 
op verzoek van de OvJ, vorig jaar 10 basisonderzoeken verricht. 
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In deze aanpak is volgens de Raad en ook volgens het OM de "lijn met het Openbaar 
Ministerie kortgesloten" zodat een leerplichtzaak een steviger justitiele onderbouwing lcrijgt. 

De bijdrage van de Raad aan de aanpak van schoolverzuim is daarmee volgens de Raad ook 
ornschreven en moet niet worden overschat. Zij rapporteert inzake de jongere in het justitiele 
traject en heeft verder geen invloed op andere aspecten binnen de HON-aanpak. 

De bemoeienis van de RvK met het HON-traject in Breda is ook beperkt gebleven vanwege 
de afwezigheid van een specifiek leer/werlcstraf-traject voor schoolverzuimende jongeren in 
Breda. In dit kader kan verwezen worden naar de discussie over de aanvraag voor een 
Basta-project in Breda. 
Deze aanvraagprocedure voor Basta heeft in Breda een lange en warrige geschiedenis 
gekend, waarbij het ontbreken van heldere besluitvonning kenmerkend was voor de 
gevoerde discussie. In de betreffende overlegfora bleek onvoldoende infonnatie verspreid te 
zijn over de (on)mogelijkheden voor invoering van het Basta-project in de gemeente. 
Een belangrijk obstakel was de financiering van de aanpak door de gemeente, maar ook 
speelde het gebrek aan heldere informatievoorziening tussen uitvoerders bij Leerplichtzaken, 
beleidsambtenaren bij de dienst SAW en functionarissen bij de Raad voor de Kinderbescher-
ming. Hierdoor is het Basta-project, voor hardnekkig schoolverzuimende jongeren, niet meer 
tijdens het HON-traject ingevoerd. De rol van de Raad voor de Kinderbescherming in Breda 
is daarmee in het kader van het HON-traject ook bepaald. 
In de visie van de Raad kan in het kader van het HON-traject meer aandacht komen voor de 
handhaving van de leerplicht, ook richting jongeren. In deze visie "moet er in Breda nogal 
wat verzuimd worden voordat er een proces verbaal wordt opgemaakt". Vanuit de HON-
aanpak zou bij Leerplicht meer ruimte dienen te zijn om eerder op te treden en in te grijpen 
en ook het proces verbaal, duidelijk genormeerd, in te zetten. Bij het ontbreken van 
duidelijke richtlijnen en protocollen ontstaat het gevaar "dat alles blijft zweven". Bij 
omringende gemeenten in de regio acht men de aanpak van schoolverzuimende jongeren 
consistenter, omdat men bijvoorbeeld wel de mogelijkheid heeft om aan een overtredende 
jongere een Basta-traject aan te biedee. 

Het Openbaar Ministerie 

In het HON-traject is op landelijk niveau aangegeven dat bij het Openbaar Ministerie meer 
aandacht voor leerplichtzaken gewenst zou zijn en dat vervolging van leerplichtovertredingen 
gestimuleerd dient te worden. Het OM heeft handhaving van de leerplicht als een van haar 
prioriteiten aangemerkt, hetgeen onder meer is vertaald in de beleidsregels die door het OM 
landelijk zijn aangegeven in de vorm van een aanwijzing in maart 1999. 

In Breda heeft de intensivering van de justitiele vervolging van leerplichtovertredingen 
expliciet vorm gelcregen met de start van het project "Ouders: Present!" in 1999. V6Or de 
start van dit project was er in Breda nauwelijks sprake van een strafrechtelijke vervolging, 
vooral door de afwezigheid van processen verbaal inzake leerplichtovertredingen vanuit de 
gemeente. 

46 In Tilburg is men bijvoorbeeld in mei 2002 met een programma vanuit het Dagtrainingscentrum (DTC) 
gestart; in dit DTC kan ook het Basta-programma voor hardnekkig schoolverzuimende jongeren worden 
aangeboden. 
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In het kader van het project "Ouders: Present!" is hierin in Breda wijziging gekomen. In 
overleg met de lcantonrechter zijn door de (jeugd)officier van Justitie speciale, extra 
kantonzittingen voor "Ouders: Present!" tot stand gebracht. Men is in eerste instantie 
uitgegaan van vier specifieke kantonzittingen voor "Ouders: Present!" per jaar, maar het 
aantal zittingen is, mede gezien de capaciteit bij de uitvoerende organisatie (Bureau 
Jeugdzorg), in een later stadium gesteld op drie speciale kantonzittingen per jaar. 

Er vindt een gelijktijdige behandeling plaats op een zitting voor de jongere en de ouder, in 
aanwezigheid van de leerplichtambtenaar. Bij een veroordeling door de rechter tot het volgen 
van de cursus "Ouders: Present!" worden de gegevens doorgestuurd naar Bureau Jeugdzorg. 

De cursus "Ouders: Present!" wordt door de lcantonrechter aan de ouders opgelegd als 
bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke straf, waarbij het bijwonen van de cursusbij-
eenkomsten verplicht wordt gesteld. Het niet nakomen van de bijzondere voorwaarde kan tot 
gevolg hebben dat de lcantonrechter beveelt dat de voorwaardelijke straf ten uitvoer wordt 
gelegd. Het volgen van de cursus geldt als een "aanbod" aan betroldcen ouder: deze kan 
'kiezen' tussen deelname an de cursus dan wel het betalen van de geldelijke boete. Op deze 
wijze zijn in de afgelopen drie jaar in totaal 42 ouders in Breda tot de OP-cursus veroor-
deeld. 

Bij het Openbaar Ministerie Breda is men positief over de OP-aanpak van ouders van 
hardneklcig verzuimende jongeren, ook omdat het meer positieve effecten kan hebben dan 
een geldelijke boete. In dit kader wordt ook sinds 2002 het (strat)advies van de Raad voor 
de Kinderbescherming in de beoordelingen betrokken, indien men tot een bestraffing van de 
jongere over wil gaan. Dit vindt plaats in de OP-kantonzittingen waarvoor ouder en kind 
gezamenlijk worden opgeroepen. 
Naast een straf voor de ouder vanwege de leerplichtovertreding, wil men nu ook meer tot 
een passende (altematieve) straf komen voor de leerplichtige jongere. Hiertoe zijn recentelijk 
(enkele) jongeren tot een cursus sociale vaardigheden of tot ROOS veroordeeld (Reactie Op 
Ongeoorloofd Schoolverzuim). Dew aanpak voor jongeren is in Breda nog verder in 
ontwikkeling, ook omdat Basta nog niet in Breda kan worden toegepast. Voor het Openbaar 
Ministerie, dat graag ook de taakstraf Basta als afdoeningsmodaliteit zou willen invoeren, 
gelden de andere (lichtere) straffen voor schoolverzuimende jongeren als een (voorlopig) 
altematief voor Basta. 

De mogelijkheden van strafrechtelijke vervolging van leerplichtzaken zijn, met name in het 
kader van de OP-cursus, bij het Openbaar Ministerie Breda toegenomen. Hiertoe is extra 
zittingscapaciteit voor leerplichtzaken gereserveerd, waardoor per jar vier extra zittingen 
plaatsvinden. Voor de overige leerplichtzaken geldt dat dew als reguliere kantonzaken 
worden behandeld die in het arrondissement Breda door drie officieren van justitie worden 
afgehandeld. Voor Breda betekent dit overigens dat, naast de processen verbaal voor de OP-
leerplichtzaken, nauwelijlcs andere leerplichtzaken op lcantonzitting komen vanwege het 
ontbreken van andere processen verbaal. 

Een verbetering ziet men sinds begin 2001 bij het OM in de interne behandeling van alle 
leerplichtzaken in het arrondissement door eon contactpersoon (i.c. parketsecretaris) aan te 
wijzen. HiervoOr werden de leerplichtzaken bij het OM naar twee afdelingen gesplitst (onder 
andere naar jeugd, de overige als leerplichtzaken voor meerderjarigen in het kader van 
luxeverzuim). 
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Op dit moment worden alle lemplichtzaken bij een parketsecretaris ondergebracht, die ook 
als aanspreekpunt geldt voor alle leerplichtambtenaren, het overleg en overig contact met 
leerplichtambtenaren regelt en administratieve acties verzorgt. 
De parketsecretaris streeft er naar de betreffende leerplichtzaken met voorrang op zitting te 
laten komen, waardoor de doorlooptijd van leerplichtzaken kan worden beperkt. Bovendien 
vindt intern een verdere professionalisering plaats door de opbouw van leerplichtdeslcundig-
heid. De OvJ-jeugd wijst in dit kader op de complexiteit van leerplichtzaken, als verdachten 
bijvoorbeeld een beroep op vrijstellingsgronden, e.d. doen. 

De jeugdofficier in Breda geeft aan dat, ondanlcs een toename van de leerplichtzittingen 
vanwege de OP-cursus, de mogelijkheden van strafrechtelijke vervolging van leerplichtzaken 
inhoudelijk beschouwd beperkt zijn. Schoolverzuim is wettelijk gezien een 'overtreding' en 
geeft mede daardoor beperkingen in het toe te passen instrumentarium van het OM. 

In het kader van het HON-leerplichtproject in Breda ziet men de rol van het Openbaar 
Ministerie als een afgeleide van de acties die de gemeente ondemeemt. Gezien de taak die de 
gemeente heeft in het toezicht op de leerplicht, is het Openbaar Ministerie afhankelijk van 
het beleid en de acties van de gemeente. De gemeente heeft in deze de regierol en het OM 
moet afwachten in hoeverre de gemeentelijke overheid feitelijk invulling geeft aan de 
leerplichtfunctie. Tijdens het HON-traject in Breda is door het OM meerdere malen om een 
actievere inzet van de gemeente verzocht, waarbij met name op de behoefte aan meer 
leerplichtformatie is gewezen. Vanwege de beperkte leerplichtcapaciteit geeft de gemeente 
volgens het OM ook weinig invulling aan haar regierol in de leerplichttoezicht. Bij een 
verwijzing naar andere gemeenten in het arrondissement (Tilburg, Bergen op Zoom) geeft 
het OM aan dat de gemeente Breda ook relatief weinig investeert in leerplichthandhaving. 
Het gevolg hiervan is volgens het OM dat het HON-traject ook "niet veel extra heeft 
opgeleverd voor het Openbaar Ministerie" en de betrokken OvJ in Breda "heeft in dit kader 
ook niet veel kurmen doen". Bij het Openbaar Ministerie is "de macht inzake leerplichthand-
having toch beperkt" en in dit opzicht kan men de gemeente alleen maar "prikkelen" of, op 
afstand, "adviseren". 

De politie 

In het kader van de Leerplichtwet kan de politic ook een deeltaak uitoefenen. Zo Iran de 
politic op grond van artikel 24 Lpw controles houden in voor publiek toegankelijke ruimtes 
en ongeoorloofde verzuimers bij de school afleveren. In de praktijk worden dergelijke 
controles in het kader van schoolverzuim door de politic echter nauwelijks ondemomen, 
aangezien een politic-agent veelal geen zicht heeft op mogelijk 'ongeoorloofd' verzuim door 
rondhangende jongeren. Ook de vertegenwoordiger van de politic in de HON-werkgroep is 
van mening dat de politic Met direct aan te sturen is op de 'directe' verzuimbestrijding van 
jongeren door een intensivering van controles. 

Een meer bruikbare relatie tussen het HON-leerplichttraject en de politic is eerder te vinden 
in de rol die men in het Overleg RisicoJongeren (OR!) speelt. In dit overleg, dat door de 
politic wordt voorgezeten en eenmaal per twee weken plaatsvindt, kan de relatie tussen 
schoolverzuim, risicojeugd en jeugdcriminaliteit aan de orde komen aangezien de belangrijk-
ste partijen op uitvoerend niveau in het overleg zijn opgenomen. 
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In het ORJ zijn in het jar 2001 voor de stad Breda in totaal 948 jongeren besproken in de 
leeftijd tot 18 jaar. Uit de gegevens komt naar voren dat naannate de leeftijd van de 
jongeren oploopt, ook het aantal incidenten waarvoor zij besproken werden stijgt, waarbij 
een piek ligt bij de vijftien- en zestienjarigen. Uit een overzicht van jongeren die in het ORJ 
zijn besproken en die vergeleken is met een overzicht van Leerplichtzaken, komt naar voren 
dat een groot deel van de jongeren die in het ORJ door andere partijen zijn ingebracht en die 
aldaar zijn besproken, ook bekend zijn bij de leerplichtambtenaren van de gemeente Breda. 
Aangezien hierover geen systematisch verzamelde informatie voorhanden is, lcunnen de 
betreffende aantallen overigens niet nader worden aangegeven. 

Tijdens de uitvoering van het HON-traject komt naar voren dat het ORJ "te eenzijdig wor& 
gevoed" door de politie en SETWertizontaal. De inbreng van de andere partijen, onder meer 
van Leerplichtzaken Breda, is soms nog beperlct en weinig systematisch. Zo wordt door de 
leerplichtambtenaren alleen een melding van 'risico' ten aanzien van een jongere gedaan op 
het moment dat feitelijk al een proces verbaal tegen een jongere wordt opgernaakt. De 
inbreng van de leerplichtanibtenaren is, volgens de ORJ-voorzitter, "we! groeiende". 

Door de voorzitter van het ORJ wordt aangegeven dat sinds voorjaar 2002 een verbetering is 
opgetreden in de casusbespreldngen tussen uitvoerders van de deelnemende organisaties. Er 
is met name "openheid" ontstaan op basis van de nieuwe richtlijnen inzake de privacybe-
scherming. In de 'Handreilcing voor gemeenten over privacy-aspecten bij criminaliteitspre-
ventie'' heeft men een basis gevonden om in casusbesprekingen niet alleen de situatie van 
een jongere te bespreken, maar ook onderling in te gaan op de informatie die andere partijen 
hebben over bijvoorbeeld de gezinssituatie van de betreffende jongere ("de vergaderingen 
worden nu beter voorbereid en de kennis wordt nu meer gedeeld"). De onderlinge inform'. 
tievoorziening is hierdoor verbeterd en men kan, als afzonderlijke partijen, eerder melding 
van een risicojongere maken. 
Ter vergelijldng wordt gewezen op de structuur in Tilburg, waar men een stap verder is dan 
het ORJ in Breda. In Tilburg is een CoOrdinatiepunt Risicojeugd (CRY) opgezet, clie feitelijk 
ook vormgegeven wordt in een 'Veiligheidshuis'. De gemeente, waaronder de leerplichtamb-
tenaren, en andere partijen hebben zich in dit kader verhoudingsgewijs meer verbonden aan 
een integrale aanpak van risicojeugd dan in Breda. 

GGD 

De GOD West Brabant is in een later stadium ook bij de HON-werkgroep in Breda 
betrolcken. Om de deelname van GOD is door de HON-projectleider onder meer verzocht 
vanwege het ziekteverzuimproject dat door de GOD op enkele scholen wordt uitgevoerd. De 
teamleider Jeugd van de GOD neemt sinds januari 2001 deel aan de HON-werkgroep. 
Het GGD-ziekteverzuimproject wordt op dit moment uit het GSB-budget gesubsidieerd; de 
jaarlijkse bijdrage is tot nu toe circa 25.000 euro. 
Het project wordt in het kader van het onderwijslcansenbeleid uitgevoerd op zeven scholen 
voor voortgezet onderwijs in gemeenten van de regio West-Brabant (de gemeenten Breda, 
Oosterhout, Etten-Leur en Rucphen). In de gemeente Breda participeren vier vo-scholen in 
het project. 

47  Brochure uitgegeven door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie, mei 2002. 
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In het project wordt een relatie gelegd tussen 'zielcte' van de leerling en mogelijke andere 
redenen voor het niet naar school gaan. In projecten in Amsterdam en Utrecht is aangegeven 
dat bij bijna tweederde van de leerlingen het ziekteverzuim niet of slechts gedeeltelijk 
medisch te rechtvaardigen was. Indien ouders geneigd zijn bun kinderen af te schermen 
wanneer zij ongeoorloofd verzuimen, kan de jeugdarts (mogelijk) meer invloed uitoefenen 
op dit proces van schoolverzuim en -uitval. De begeleiding door de jeugdarts kan derhalve 
in dit opzicht bijdragen aan een vermindering van het schoolverzuim. 

Uit de begeleiding door de jeugdartsen op de betreffende scholen in Breda komt naar voren 
dat circa tweederde van de problemen van de leerlingen de gezondheid van de leerling 
betreft, met fysieke, psychische en/of sociale aspecten. Bij de vier scholen in Breda blijkt 
dat 8 tot 14% van de leerlingen op jaarbasis contact met de jeugdarts hebben gehad in het 
kader van het ziekteverzuimproject. Van de contacten met de jeugdarts heeft 4% geleid tot 
het advies aan de school de leerplichtambtenaar in te schakelen. Hiertoe is een helder 
protocol opgesteld voor de melding door de jeugdarts aan de directeur van de school die 
weer de leerplichtambtenaar inschakelt. 

In het kader van HON is door de projectleider een overleg geinitieerd tussen jeugdartsen van 
de GGD die op scholen in Breda werkzaam zijn en de schoolmaatschappelijk werkers van 
Bureau Jeugdzorg. Aangezien beide professies soms op dezelfde school werkzaam zijn en 
informatie hebben over specifieke individuele gevallen, is een betere afsterruning en 
samenwerking tussen deze twee schoolgerichte activiteiten wenselijk. De zes jeugdartsen van 
de GGD hebben contact op alle vo-scholen in Breda, terwijl de schoolmaatschappelijk 
werkers op verscheidene scholen informatie en advies voor jongeren aanbieden. 
De samenwerking tussen jeugdartsen en schoolmaatschappelijk werkers is sinds het 
schooljaar 2001-2002 goed op gang gekomen en wordt positief beoordeeld; de ondersteuning 
en onderlinge verwijzing is eenvoudiger geworden en de afstemming wordt nu drie keer per 
jaar nader besproken. Bovendien zijn uitvoerders van beide organisaties deelnemer aan de 
zorgbreedtecommissies op de vo-scholen. Een knelpunt voor de scholen en voor de 
schoolartsen is dat de beschikbare capaciteit van beide organisaties uiteenlopend is; de 
schoolartsen hebben in dit opzicht veel minder tijd voor overleg dan het schoolmaatschappe-
lijk werk op scholen. 

In het oordeel over HON wordt door de GGD gewezen op de hoge verwachtingen die men 
had van het 'integrale karakter' van het HON-traject. Van een integrale aanpak ziet men 
echter niet zoveel terug. Anderzijds blijkt dat, hoewel HON als term op de werkvloer niet 
goed bekend is geworden, men in de uitvoering wel tot nauwere samenwerking is gekomen, 
waarbij met name de afstemming tussen jeugdartsen en schoolmaatschappelijk werkers van 
Bureau Jeugdzorg positief wordt beoordeeld. De inzet van de GGD kent daarbij echter een 
projectmatig karakter en het is voor de GOD ieder jaar "een strijd" om het voortbestaan van 
het ziekteverzuimproject. De ingang voor de GGD bij de gemeente acht men daarbij 
moeizaam, omdat bij de gemeente sprake is van "een hoge omloopsnelheid in ambtenaren" 
en er geen beleidsmatige koppeling wordt gelegd tussen het ziekteverzuimproject en het 
OKB- en vsv-beleid. 
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IMW 

Het Instituut Maatschappelijk Welzijn (IMVV) is in januari 2001, tijdelijk, deelnemer 
geworden van de HON-werkgroep. Het IMW verzorgt onder andere de coOrdinatie van het 
maatschappelijk werk vanuit de vijf Buurtnetwerken Jeugdhulpverlening in achterstandswij-
ken in Breda en heeft als zodanig contacten met 11 OKB-scholen in het basisonderwijs. 
De deelname van het IMW aan de HON-werkgroep is volgens de vertegenwoordiger 
kortstondig geweest, vanwege "de constatering dat in de benadering van de leerplichthandha-
ving de aandacht alleen op het voortgezet onderwijs is gericht". Aangezien het IMW geen 
werkrelaties heeft met het voortgezet onderwijs, heeft men deelname aan HON niet meer 
zinvol geacht. Het benadruldcen van de leerplichthandhaving bij het voortgezet ondenvijs 
binnen HON, heeft volgens het IMW tot gevolg dat de (verzuim)problematiek in het primair 
onderwijs over het hoofd wordt gezien. 

6.3 Draagvlak, samenwerldng en regie in HON 

Samenwerking en inzet 

In de HON-leerplichtwerkgroep in Breda zijn de convenantpartners vertegenwoordigd en 
voor een deel is ook aansluiting bij andere relevante organisaties gezocht. Zo is ook de GOD 
in de werkgroep opgenomen. De vertegenwoordiging van het basisonderwijs en van het 
schoolgerichte maatschappelijk werk dat zich op het primair onderwijs richt (het IMW), is 
echter wisselvallig geweest. Deze deelnemers herkenden zich te weinig in de orientatie van 
HON op het voortgezet onderwijs. Het probleem van HON-Ieerplicht en de aanpak daarvan 
vindt derhalve haar belangrijIcste basis in het schoolverzuim van jongeren in het voortgezet 
onderwijs. Ook in strafrechtelijke zin is de aanpak van schoolverzuim, c.q. de aanpak van 
leerplichtovertredingen, ook pas goed mogelijk bij jongeren van 12 jaar en ouder. 

De samenstelling van de HON-werkgroep is in haar inbreng van functionarissen niet in 
evenwicht. In de HON-werkgroep zijn beleidsfunctionarissen van organisaties vertegenwoor-
digd, namens de gemeente hebben de leerplichtambtenaren zitting in de werkgroep. De 
werkgroep kent daarmee, functioned beschouwd, verschillende niveaus en de inbreng vanuit 
de organisaties is daarmee verschillend. Enkele vertegenwoordigers kunnen vanuit en binnen 
hun organisatie beleidsmatig invloed uitoefenen, andere vertegenwootdigers, met name de 
gemeentelijke leerplichtambtenaren, hebben deze mogelijkheid Met. Daarnaast blijkt dat de 
vertegenwoordigers in de HON-werkgroep intern geen expliciete afspraken hebben gemaalct 
over mandatering en inzet van capaciteit. 
De afspraken binnen de werkgroep zijn hierdoor voor een deel "in de lucht blijven hangen" 
en vertegenwoordigers van organisaties worden niet beoordeeld op gemaakte afspraken. 
Aangezien er geen functionele relatie is tussen de organisaties en alleen sprake is van 
intenties, zijn er geen sanctiemogelijkheden om organisaties afspraken en toezeggingen te 
laten nakomen. De werkgroep is in dit kader weinig beslissingsbevoegd. 

In het onderzoek naar "Ouders: Present!" werd onder meer voor Breda al eerder gecon-
stateerd dat samenwerking en afstenuning in leerplichtland nog weinig uitgekristalliseerd is. 
Op het terrein van leerplichthandhaving, waarbij een samenwerking moet worden gereali-
seerd tussen onderwijs, gemeente, (jeugd)hulpverlening en justitie, is deze samenwerking 
vaak nog pril zodat afspraken over cases en trajecten ook misverstanden tussen handhavings- 
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partners kunnen opleveren. Indien daarbij geen duidelijke richting wordt aangegeven in de 
doelen en te volgen aanpak, raken de noodzakelijke veranderingen in de 'status quo' op de 
achtergrond. 
In het Bredase project is daarbij 'zwaar geleund' op de inzet van de externe projectleider die 
niet alleen de voorstellen heeft aangedragen, maar ook voor een belangrijk deel zelf de 
projectactiviteiten heeft ondernomen. Voor een deel wordt dit door deelnemers aan de HON-
werkgroep herkend; een enkele deelnemer stelt dat het initiatief en de bijdrage van de 
instellingen zelf niet herkenbaar is geweest. Volgens een HON-vertegenwoordiger dienen 
aan de deelname aan een dergelijke werkgroep juist enkele eisen te worden gesteld: de vraag 
"wat heb je te bieden?" zou bijvoorbeeld als uitgangspunt voor deelname door organisaties 
kunnen gelden. 

Bij de afzonderlijke organisaties is mede in het kader van de intensivering van de leerplicht-
handhaving overigens wel een verdergaand professionaliseringsproces ingezet. 
Zo is in het onderwijs meer aandacht gekomen voor een verzuimbeleid, hetgeen vertaald is 
in een verbetering van verzuimregistraties, signalerings- en afhandelingsprocedures bij 
verzuim, snellere melding bij Leerplichtzaken en een grotere gerichtheid op samenwerking. 
Bij het Openbaar Ministerie zijn de praktische mogelijkheden van justitiele vervolging 
vergroot door het uitbreiden van zittingscapaciteit voor (specifieke) leerplichtzaken en door 
het centraliseren van informatie en overleg over leerplichtzaken bij een parketsecretaris. 
Bovendien wordt de Raad voor de Kinderbescherming vaker bij leerplichtzaken tegen 
jongeren betroldcen door het aanvragen van een basisonderzoek bij de RvK. Daarnaast zijn 
instanties als Bureau Jeugdzorg en GOD bij de aanpak van schoolverzuim betroldcen, 
hetgeen echter niet direct voortvloeit uit een HON-activiteit maar uit deelprojecten die reeds 
vanuit de provincie en het grote-stedenbeleid waren geinitieerd. De HON-projectcoordinator 
is er wel in geslaagd de inzet van deze instanties meer binnen een gezamenlijk overleg over 
leerplichthandhaving te krijgen. 

Gemeente in een regierol? 

De moeizame ontwiklceling van het HON-leerplichttraject en de enigszins afstandelijke 
houding van partijen ten aanzien van te ondernemen gezamenlijke activiteiten, zijn voor een 
deel ook terug te leiden naar de inzet en rol van de gemeente bij de leerplichthandhaving. 
Bij het ontbreken van een invulling van de regierol door de gemeente, is ook het animo van 
de andere partijen minder groot dan men zou wensen. De gemeente heeft in dit kader geen 
slagvaardige voorbeeldfunctie voor de organisaties vervuld. Door ook de lokale project-
leiding van HON-Leerplicht 'extern' te plaatsen, is het beeld van de gemeentelijke betrok-
kenheid niet verbeterd. 

De voortgang van het HON-leerplichtproject heeft tot meerdere formele en informele 
interventies van de intermediair geleid. Uit de organisatorische ontwilckelingen in Breda is 
voorjaar 2002 door de intermediair de conclusie getrokken dat de gemeente na bijna twee 
jaar HON weinig bestuurlijk en ambtelijk draagvlak voor het project heeft gecrederd, terwijl 
zij formeel beschouwd een centrale rol in de leerplichthandhaving heeft. Deze conclusie 
heeft onder andere tot een gesprek met de betreffende portefeuillehouder van Onderwijs 
geleid. In dit overleg is door de intermediair een mogelijke "geordende afbouw" van het 
project aan de orde gesteld. 
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De interventies van de intermediair hebben tot een nieuwe impuls van de gemeente in het 
HON-project geleid. Zo is er een structurele deelname van het hoofd Beleidsafdeling 
(plaatsvervangend vakdirecteur Welzijn) aan de HON-werlcgroep met ingang van april 2002. 
Bovendien wordt sinds zomer 2002 administratieve ondersteuning bij Leerplichtzaken 
ingezet. Deze administratieve medewerker heeft met name een taak in de verwerlcing van de 
meldingen van schoolverzuim bij de leerplichtambtenaren in een geautomatiseerd systeem. 

Ten aanzien van de leerplichtcapaciteit is een vacature ontstaan door het vertrek van de 
parttime leerplichtambtenaar per olctober 2002. De gemeente heeft aangegeven dew parttime 
functie (van 0,7 fte) op te waarderen tot een halftime leerplichtfunctie, waardoor de 
beschikbare leerplichtcapaciteit met 10 uur per week wordt vergroot. Met ingang van 1 
oktober 2002 is een nieuwe, fulltime leerplichtambtenaar bij SAW in dienst getreden. Deze 
ambtenaar was werkzaam bij het Inunigratieservicebureau van de gemeente en heeft een 
Marokkaanse achtergrond; de nieuwe leerplichtfunctionaris beschikt niet over een BOA-
bevoegdheid. 

Gezien het geringe draagvlak van het HON-project bij de gemeente, zijn derhalve door de 
intermediair gedurende het traject meerdere interventies gepleegd om bestuurlijk en 
ambtelijk meer aandacht voor HON te verkrijgen. Deze interventies hebben uiteindelijk het 
effect gehad dat de bijdrage van de gemeente Breda aan HON is versterkt. 
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7. Conclusies en aanbevelingen 

7.1 Conclusies 

De evaluatie van het stimuleringstraject Handhaving Leerplichtwet leidt tot een aantal 
conclusies over het verloop en de resultaten van het pilotproject in Breda. Deze conclusies 
hebben betrekking op deelthema's die in de leerplichthandhaving meer aandacht verdienen: 
- het verzuimbeleid binnen het onderwijs, waaronder registratie en melding van verzuim; 
- de aanpak van leerplicht vanuit de gemeente; 
- de vervolging van leerplichtovertredingen door het Openbaar Ministerie; 
- de samenwerking tussen de handhavingspartners op het leerplichtterrein. 

HON-leerplicht en verzuimbestrijding bhmen het onderwijs 

Vergrote betrokkenheid onderwijs 
In het HON-project in Breda zijn, met een positief resultaat, verscheidene activiteiten 
ontwikkeld om het onderwijs bij de leerplicht-aanpak te betrekken. De scholenrondes, de 
werkbijeenkomsten en het voorlichtingsmateriaal hebben de belangstelling van het onderwijs 
voor leerplichthandhaving duidelijk vergroot. Deze aanpak is gezien de opbrengsten binnen 
het onderwijs als een 'good practice' te beoordelen. De kennis, positie en het netwerk van 
de externe HON-projectcoordinator, aflcomstig uit het onderwijs, hebben hierbij voor een 
goede aansluiting met het scholenveld gezorgd. 

Schoolverzuim en leerplicht als herkenbaar thema 
Schoolverzuim is een aandachtspunt binnen het onderwijs geworden, met name in het 
voortgezet onderwijs. De helft van de scholen in het voortgezet onderwijs vindt dat het 
schoolverzuim de laatste twee jaar als een herkenbaar probleem is toegenomen. 
Het aantal scholen dat van verzuim melding maakt is tijdens het HON-traject gestegen. Ook 
in het basisonderwijs, waar relatief veel scholen geen melding van verzuim maakten, is de 
meldingsbereidheid vergroot. 

Verzuimpreventie en -bestrijding heeft bij de scholen in Breda meer aandacht gelcregen. 
Bijna driekwart van de scholen heeft een geautomatiseerde verzuimregistratie en kan op deze 
wijze het verzuim van leerlingen adequaat registreren en volgen. In de periode dat het HON-
traject is uitgevoerd, heeft een kwart van de scholen een verbetering in de verzuimregistratie 
aangebracht. 

HON als bijdrage voor verzuimbeleid scholen 
Bijna alle scholen zijn bekend met de uitvoering van het HON-project. De voorlichting over 
het project in de vorm van werkbijeenkomsten en nieuwsbrieven wordt door de scholen als 
positief beoordeeld, ofschoon het bereik van de HON-nieuwsbrieven nog voor verbetering 
vatbaar is. 
Het HON-project heeft bij 60% van de scholen tot meer aandacht voor verzuimbeleid op de 
betreffende school geleid; bijna de helft van de scholen geeft aan dat zij de maatregelen in 
het kader van het verzuimbeleid in de afgelopen twee jaar, sinds de start van het HON-
traject, hebben aangepast. 
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Bij de scholen die stellen een grotere aandacht voor verzuhnbeleid vanwege het HON-project 
te hebben gelcregen, heeft dit in 60% van de gevallen ook geleid tot feitelijke wijzigingen in 
de verzuimaanpak. Bij deze scholen is verzuim ook vaker een thema geworden bitmen de 
zorgbreedtecommissie of in het zorgteam van de school. Bovendien wordt bij deze scholen 
een groter belang aan samenwerking met andere organisaties gehecht; daarbij richt men zich 
met name op Leerplichtzaken en de (jeugd)hulpverlening. 
De aanpassingen in de maatregelen voor de aanpak van schoolverzuhn hebben zich vooral 
voorgedaan bij scholen voor het voortgezet onderwijs in Breda en hebben onder meet 
betreldcing op het vaker melden van verzuim, het invoeren of aanpassen van een verzuhnre-
gistratiesysteem en een versterking van de signaleringsftmctie op de school. 
De schooldirecties in het voortgezet onderwijs (h)erkennen de bijdrage van HON meet dan 
de schoolleiders in het primair onderwijs. De mate waarin men binnen het onderwijs 
hardnelddg (signaal)verzuhn feitelijk als een probleem ervaart, speelt een belangrijke rol in 
de waardering van de HON-aanpalc. 

Handhaving en school verzuim als (groter) probleem? 
De vergrote meldingsbereidheid van scholen heeft mede tot een toename van het geregis-
treerde schoolverzuim geleid. Dit geregistreerde verzuim is in Breda in de afgelopen drie 
jaar sterk toegenomen; het gemelde schoolverzuim stijgt sinds het schooljaar 1999-2000 
jaarlijlcs met circa 60 procent. 
Het schoolverzuim is bij alle drie onderscheiden onderwijstypen (pritnair ondenvijs, speciaal 
onderwijs en voortgezet onderwijs) aanmerkelijk gestegen, waarbij de stijging verhoudings-
gewijs in het voortgezet onderwijs het grootst is. Meer dan de helft van de verzuimmeldin-
gen is afkomstig van het voortgezet onderwijs en daarbinnen vooral van het vmbo. 
Ofschoon het aandeel van het primair onderwijs in het totaal aantal meldingen in de loop der 
jaren niet aanzienlijk wijzigt, is in de onderzochte periode het absoluut aantal verzuinunel-
dingen vanuit het primair onderwijs we! verdubbeld. 
De toename van de verzuimcijfers in Breda is mede een resultante van de, op het onderwijs 
gerichte, HON-aanpalc. Verbetering van de meldingsprocedures en versterking van de 
meldingsbereidheid bij scholen leiden in dit kader ook tot het inzoomen op het verzuim-
vraagstuk. 

HON-leerplicht en de gemeente 

Leerplicht en regierol gemeente 
Bij de toezicht op de naleving van de leerplichtwet is aan de lokale overheid een regierol 
toegekend. Aan de gemeente was ook in de voorgestane HON-leerplichtaanpak een centrale 
rot toebedacht, maar deze is feitelijk niet ingevuld. Bij de gemeente was geen projectleider 
voorhanden, weinig beleidsmatige ondersteuning, beperkte leerplichtcapaciteit en de pilot is 
gestart zonder een concreet uitgewerkt projectplan. De intenties van het handhavingscon-
venant lcregen in dit opzicht geen directe vertaling in feitelijke projectactiviteiten. 

De betrolckenheid van de gemeente bij het leerplichtproject is na verloop van tijd vergroot na 
interventies van de intermediair van het ministerie van Justitie. Een van deze interventies 
heeft geleid tot het aanstellen van een externe projectcoordinator voor de pilot, hetgeen een 
doorstart van het project mogelijk heeft gemaakt. De interventies die de intermediair na twee 
jaar projectuitvoering heeft gedaan, hebben bij de gemeente uiteindelijk tot een grotere 
beleidsmatige belangstelling voor het stimuleringstraject geleid. De intermediair heeft in dit 
kader een aanjagende functie gehad en de voortgang van het project ondersteund. 
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Beleidsmatige inbedding Leerplicht 
Het HON-leerplichtproject is bij de gemeente minder zichtbaar geworden vanwege het 
ontbreken van een verbinding met een breder gemeentelijk beleid inzake onderwijs, jeugd 
en/of criminaliteitspreventie. Leerplicht opereert in het luchtledige en heeft bestuurlijk en 
ambtelijk geen expliciete beleidsaandacht. 

Leerplichormatie en handhaving 
De leerplichtformatie bij de gemeente Breda is beperlct en ligt met 1,7 fte ruim onder de 
landelijk gestelde normen. De beschikbaar gestelde capaciteit voor leerplicht is in dit opzicht 
een weerspiegeling van de positie die leerplicht beleidsmatig binnen de gemeente lcrijgt. 

De beschikbare leerplichtcapaciteit is, in combinatie met de sterke stijging van de verzuim-
meldingen, een knelpunt. Zo is het verbaliseren van ouders en jongeren in het kader van een 
overtreding van de Leerplichtwet, als een van de vormen van handhaving, tijdens het HON-
project niet nadruldcelijker op de voorgrond gekomen. De toegenomen werkdruk, een zekere 
weerstand tegen het opmaken van een proces verbaal (ondanks de BOA-bevoegdheid) en het 
ontbreken van administratieve ondersteuning zijn redenen voor het gegeven dat het aantal 
processen verbaal tijdens de HON-periode niet verder is gestegen. Ook het aantal verwijzin-
gen van schoolverzuimende jongeren naar HALT Breda door de afdeling Leerplichtzaken is 
bescheiden. 

De beschikbare leerplichtformatie is vanwege de wisselwerking in de relatie met het 
onderwijs van groot belang: indien scholen ongeoorloofd verzuim niet consequent melden, 
kan Leerplichtzaken niet adequaat optreden, maar nu het onderwijs vanwege het HON-
project bereid is meer aandacht te geven aan een verzuimbeleid en verzuim vaker en eerder 
bij de gemeente te melden, is een adequate reactie van de gemeente essentieel. De leerplicht-
capaciteit dient hierop te worden afgestemd. 

HON-leerplicht en de vervolging door het Openbaar Ministerie 

Justitiele vervolgingsmogelijkheden 
In Breda heeft de intensivering van de justitiele vervolging van leerplichtovertredingen 
expliciet vorm gelcregen met het project "Ouders: Present!". Voor de start van dit project 
was er in Breda nauwelijks sprake van een strafrechtelijke vervolging, vooral door de 
afwezigheid van processen verbaal inzake leerplichtovertredingen vanuit de gemeente. 
De OP-aanpak van ouders van hardnelckig verzuimende jongeren wordt positief beoordeeld, 
ook omdat het meer positieve effecten kan hebben dan een geldelijke boete. 
In dit kader wordt ook sinds 2002 het (straf)advies van de Raad voor de Kinderbescherming 
in de beoordelingen betrokken, indien men ook tot een bestraffing van de jongere over wil 
gaan. De mogelijkheden van strafrechtelijke vervolging van leerplichtzaken zijn in Breda, 
met name in het kader van de OP-cursus, toegenomen. Hiertoe is extra zittingscapaciteit 
voor deze leerplichtzaken gereserveerd. 
In Breda heeft men geen ervaring opgedaan met de uitvoering van de leerstraf "Basta" voor 
hardneldcig verzuimende jongeren. Een belangrijk obstakel hiervoor was het ontbreken van 
de (mede)financiering van de aanpak door de gemeente. De justitiele afdoening van 
hardnekkig schoolverzuim is in dit kader door de gemeente gezien als een eigenstandig 
vervolgingstraject dat geen directe ondersteuning van de gemeentelijke overheid behoeft. 
Deze mogelijkheid om de werking van de schakels in de handhavingsketen nader te toetsen 
is derhalve niet benut. 
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Interne behandeling leerplichtzaken 
Ben verbetering bij het OM is te herkennen in de interne behandeling van de leerplichtzaken 
door een contactpersoon (i.e. parketsecretaris); voorheen werden de leerplichtzaken bij het 
OM over meerdere afdelingen verdeeld. 
Op dit moment worden alle leerplichtzaken bij een parketsecretaris ondergebracht, die ook 
als aanspreekpunt geldt voor alle leerplichtambtenaren, het overleg en overig contact met 
leerplichtambtenaren regelt en administratieve acties verzorgt. De parketsecretaris streeft er 
naar de betreffende leerplichtzaken met voorrang op zitting te laten komen, waardoor de 
doorlooptijd van leerplichtzaken wordt beperkt. Bovendien vindt intern een verdere 
professionalisering plaats door de opbouw van leerplichtdeslcundigheid. 

Afstemming Openbaar Ministerie en gemeente 
Gezien de task die de gemeente heeft in het toezicht op de leerplicht, is het Openbaar 
Ministerie in belangrijke mate afhankelijk geweest van het beleid en de acties van de 
gemeente. De gemeente heeft in deze in principe de regierol en het Openbaar Ministerie 
moet afwachten in hoeverre de gemeentelijke overheid feitelijk invulling geeft aan de 
leerplichtfunctie. Zo heeft het Openbaar Ministerie in Breda bij de gemeente tevergeefs 
aangedrongen op versterking van de gemeentelijke leerplichtcapaciteit. De (on)mogelijicheden 
van een meer expliciete afstemming tussen de bestuurlijke en de strafrechtelijke handhaving 
inzake leerplicht zijn tijdens het pilotproject verder niet uitdrulckelijk aan de orde gesteld. 

HON-leerplicht aLs samenwerldngstraject van ketenpartners 

Integrale aanpak binnen de handhavingsketen 
Bij de HON-leerplichtaanpalc worth aandacht gevraagd voor een verbetering van de 
samenwerIcing tussen de verschillende partners. De kansen voor een integrale benadering in 
de leerplichtaanpalc zijn daarbij tijdens het pilotproject behoedzaam verkend en passen in het 
beeld van een ontwikkelingstraject. Deze aftastende verkenning heeft onder andere de 
volgende achtergronden en consequenties: 
- er is bij de start van het project tussen de ketenpartners onvoldoende gecotrununiceerd 

over de mogelijke invulling van de doelen en activiteiten van het project. Zo ontbrak bij 
aanvang een concreet ingevuld projectplan. Er waren ook geen concrete ideeen over de 
mogelificheden om het vanuit een pilotgedachte gecreeerde experimentele speelveld 
vemieuwend te benaderen; er was geen direct herkenbare innovatieve benadering; 

- deelname van verscheidene organisaties zorgt weliswaar voor een breed scala aan 
invalshoeken en werkterreinen, echter afstemming tussen de preventieve, curatieve en 
repressieve benaderingen in de leerplichthandhaving wordt daarmee niet eenvoudiger. De 
integrale aanpalc veronderstelt een aantal randvoorwaarden waaronder een wetenschap 
over het 'mogen en lcunnen 1  van de andere organisaties, beschikbaarheid van personele 
capaciteit en bereidheid tot gezamenlijke actie; 

- de lokale HON-werkgroep kent functioneel beschouwd verschillende niveaus en de 
inbreng vanuit de organisaties is verschillend. Enkele vertegenwoordigers kunnen vanuit 
en binnen hun organisatie beleidsmatig invloed uitoefenen, andere vertegenwoordigers 
(vooral de leerplichtambtenaren) hebben deze mogelijkheid niet. Gemaakte afspraicen in 
de werkgroep kregen hierdoor vaak geen vervolg; 

- aangezien er geen functionele relatie is tussen de organisaties en alleen sprake is van 
intenties en Met van mandatering, zijn er geen mogelidcheden om organisaties an 
concrete samenwerkingsafspraken te binden. De werlcgroep is in dit kader niet beslis-
singsbevoegd. 
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De inspanningen van de HON-projectcoordinator om in de lokale werkgroep concrete 
voorstellen inhoudelijk uit te werken bleek in dit kader redelijk vruchteloos te zijn, ook 
omdat de deelnemende functionarissen niet via hun organisaties gemandateerd zijn en de 
gewenste interne veranderingen niet zelfstandig lcurmen (laten) uitvoeren; 

- er is een aanzienlijk beroep gedaan op de inzet van de exteme projectleider die niet alleen 
de voorstellen heeft aangedragen, maar ook voor een belangrijk deel zelf, in samen-
werking met een van de leerplichtambtenaren, de projectactiviteiten heeft ondernomen. 
Dit is een gevolg van het ontbreken van afspraken over de inzet van capaciteit door 
andere relevante organisaties; 

- in het pilotproject is een accent gelegd op een vergroting van het netwerk en van de 
betrolckenheid van het scholenveld bij leerplichthandhaving. Bij de keuze voor deze 
benadering, die in het onderwijs tot positieve resultaten heeft geleid, zijn de ingangen bij 
andere handhavende organisaties enigszins onderbelicht gebleven; 

- de door de gemeente aangezochte exteme projectleider had geen formeel mandaat om 
ambtenaren van de gemeente bij de gewenste aanpak te betrekken en had als zodanig 
geen toegang en acceptatie bij de ambtelijke organisatie; 

- de enigszins afstandelijke houding van de organisaties ten aanzien van te ondernemen 
gezamenlijke activiteiten is voor een deel terug te leiden naar de inzet en rol van de 
gemeente bij de leerplichthandhaving. Bij het ontbreken van een invulling van de regierol 
door de gemeente en een schaarste aan leerplichtformatie, is ook het animo van de andere 
partijen minder groot dan oorspronkelijk werd verwacht. 

Protocollen als handelingsmodel voor samenwerking 
Het integrale karalcter van de aanpak zal in Breda nog nader vorm lcunnen krijgen bij de 
uitwerking van de voorstellen omtrent de handelingsprotocollen. Deze protocollen lcunnen 
een verduidelijking geven van de bijdragen die van de organisaties bij licht, matig of 
hardnekkig schoolverzuim kan worden verwacht. Deze protocollen, die in Breda nog een 
nadere specificering en pralctijktoetsing behoeven, dienen richting te geven aan de gezamen-
lijke aanpak van leerplichtovertredingen. 
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7.2 Aanbevelingen 

Het pilotproject geeft aanleiding tot het opstellen van aanbevelingen die tot een verbetering 
van de handhaving van de Leerplichtwet Itunnen leiden. Daarbij wordt onder andere 
gewezen op randvoorwaarden waaronder leerplichthandhaving adequater kan worden 
uitgevoerd. Bij de aanbevelingen wordt een verdeling gemaalct 'mar drie aspecten: 
A. Aanbevelingen ten aanzien van de leerplichtpilot in Breda 
B. Een nadere belichting van de mogelijke rol van centrale ketenpartners in de leerplicht-

handhaving, namelijk van het onderwijs, de gemeente en van het Openbaar Ministerie 
C. Aanbevelingen wat betreft de voortzetting van de aandacht voor leerplichthandhaving. 

A. flandhavingstraject Leerplicht Breda 

Het verloop van de leerplichtpilot in Breda worth gekenmerkt als een enigszins moeizaam 
proces waarbij relatief ldeine stappen worden gezet om een integrale aanpalc van de 
leerplichthandhaving mogelijk te maken. Bij de uitvoering van de pilot zijn in de afgelopen 
twee jaar desalniettemin verscheidene organisatorische en inhoudelijke processen in gang 
gezet en het is van belang de positieve opbrengsten van het project te behouden en zo 
mogelijk uit te bouwen. Met name de vergroting van de betroldtenheid en bijdrage van het 
onderwijs bij de leerplichthandhaving vormen een duidelijk positief resultaat van de 
inspaimingen. 
In de volgende fase dient op deze opbrengsten te worden voortgeborduurd, met name in de 
reactie naar scholen door de gemeente. Bovendien is het van belang de rol van de andere 
partijen (jeugdzorg, politie, RvK, Openbaar Ministerie) en van overkoepelende organen als 
ALT en ORE nader uit te werken en hun activiteiten bij leerplichthandhaving te specificeren 
en hun inzet te (laten) garanderen. Het is zaak dat de gemeente hieraan beleidsmatig en 
organisatorisch sturing geeft en personeelsfonnatie vrijmaakt, aangezien anders het gevaar 
dreigt dat het in gang gezette proces vastloopt. 

Deze algemene gedachtengang vindt haar vertaling in de volgende aanbevelingen voor de 
leerplichtaanpak in Breda: 
- de gemeentelijke uitvoering van de leerplichtfunctie dient politiek-bestuurlijk gestimuleerd 

te worden 
- de huidige projectmatige structuur van HON-Leerplicht dient over te gaan in een 

structurele inbedding van de aandacht voor leerplicht; structurele inbedding diem een 
garantie te geven aan een voortzetting en uitbouw van leerplichthandhaving 

- leerplichthandhaving dient daarbij een meer uitgesproken beleidsmatige inkadering te 
krijgen binnen de gemeente; aansluiting met onderwijs- en jeugdbeleid voorkomt dat 
leerplichthandhaving in het luchtledige blijft hangen 

- de beleidsmatige aandacht dient een concrete vertaling te Icrijgen in het ambtelijk 
apparaat; naast de uitbreiding van de leerplichtcapaciteit dient de betrokkenheid en 
bijdrage van de betreffende beleidsdirectie te worden bepaald en omschreven 

- coOrdinatie van initiatieven rond de leerplicht moet bij de gemeente plaatsvinden, hetgeen 
ook reservering van personeelscapaciteit met coOrdinerende vaardigheden en met mandaat 
om te handelen vereist 

- gezien de deelname van een groot aantal instanties en een sterke diversiteit in de 
handhavingsketen is het zorgvuldig opbouwen en behouden van een netwerk van groot 
belang bij de coOrdinatie 

96 



- versterking van de gemeentelijke leerplichtfunctie; de leerplichtformatie dient op peil te 
worden gebracht in relatie tot het aantal leerplichtigen, de caseload en in relatie tot het 
gemelde schoolverzuim. Zo dient men bij het hanteren van de LVLA-norm in Breda over 
minimaal 4 fte leerplichtambtenaar te beschikken 

- de leerplichtfunctie dient helder omschreven en vastgelegd te worden onder meer wat 
betreft aard van de inzet, invulling van zorg- en handhavingstaken, contacten met 
scholen, netwerkontwikkeling en -onderhoud met andere ketenpartners, contacten in het 
kader van regionalisering leerplicht, e.d. 

- versterking van de administratieve ondersteuning van leerplicht, zodat informatie- en 
registratietaken gescheiden worden van de feitelijke, operationele leerplichtuitvoering. De 
leerplichtambtenaar kan zich daardoor concentreren op de contacten op de werlcvloer met 
andere uitvoerende functionarissen van de ketenpartners. Dit kan door het opzetten van 
een meld- en informatiepunt (MIP) bij Leerplicht, waarbij een eerste aanspreekpunt wordt 
gecrederd voor scholen en ouders inzake verzuimbeleid en verzuimafhandeling door de 
gemeente 

- de vernieuwde registratie van leerplicht is in Breda nog in een testfase en dient nog 
gekoppeld te worden met de RMC-registratie; extra administratieve en automatiseringsin-
spanning is gewenst om goed bruikbare leerplichtgegevens te kunnen genereren. Voor 
een inzichtelijke registratie en voor een adequate analyse van schoolverzuim en van 
voortijdig schoolverlaten wordt aanbevolen de registratie op individueel niveau, dat wil 
zeggen op leerlingniveau, vast te leggen 

- de mogelijkheden van een integrale aanpak dient op korte termijn door de ketenpartners 
gezamenlijk te worden (her)beoordeeld. Bij het functioneren van de HON-werkgroep 
dient onder andere gekeken te worden naar de beschikbare tijd en capaciteit van de 
deelnemende partijen, het mandaat van de leden om voor de organisatie afspraken te 
maken, de mogelijkheden om birmen de organisatie van de ketenpartners de afspraken 
inzake leerplichthandhaving feitelijk te kunnen realiseren en de feitelijke uitvoering van 
activiteiten samen met Leerplichtzaken 

- de opgestelde handelingsprotocollen vormen een goede aanzet voor afspraken over het 
handelen bij verschillende typen verzuim maar behoeven een nadere specificatie en 
uitbreiding. De afspraken in de handelingsprotocollen dienen vervolgens te worden 
geaccordeerd, geeffectueerd en in hun werking te worden getoetst 

- gezien de opbrengsten van de aanpak van schoolverzuim via ouders in de vorm van 
"Ouders: Present!" en de aandacht die de opvoedlcundige begeleiding van ouders in het 
kader van de aanpak van jeugdcriminaliteit de komende tijd zal krijgen, wordt aanbevolen 
deze vorm van sanctie bij hardneklcig schoolverzuim in Breda te behouden. Uitbreiding 
van de afdoeningsmodaliteiten waarbij ook de jongeren een (alternatieve) straf krijgen bij 
matig en hardnekkig schoolverzuim is daarbij zinvol, te meer om de effectiviteit van een 
gecombineerde aanpak van jongere en ouder te vergroten 

- de rot en mogelijke bijdragen van de OR! en ALT dienen nader beoordeeld te worden 
zodat de activiteiten in het kader van leerplichthandhaving, van voorkoming voortijdig 
schoolverlaten en van de aanpak van risicojongeren meer integraal kurmen worden 
benaderd. Op basis van de handelingsprotocollen wordt aanbevolen in samenspraak met 
OR! en ALT te beoordelen wie welke taken en activiteiten feitelijk uitvoert en waar de 
besluitvorming ligt. 
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B. Leerplichthandhaving door ketenpartners 

Voor een verbetering van de leerplichthandhaving is de rol van de centrale ketenpartners van 
cruciaal belang. In het volgende worden de mogelijke bijdragen van het onderwijs, de 
gemeente en van het Openbaar Ministerie nader gespecificeerd. 

Integrale aanpak als uitgangspunt, gemeente als regisseur 
Bij de uitsplitsing van specifieke taken van de organisaties dient te worden opgemerlct dat de 
taakinvulling van de diverse partners niet los mag staan van de gezamenlijke verantwoorde-
lijIcheid ten aanzien van de leerplichtaanpak. 
De gemeente zal hierin de regierol dienen te vervullen en de partners dienen am te spreken 
op hun verantwoordelijkheid voor een gezamenlijke, integrale invulling van de leerplicht-
handhaving. Deze regisserende taak van de gemeente inzake leerplicht is van bijzonder 
belang aangezien de ketenpartners in hun kernactiviteiten zich slechts voor een beperlct deel 
op handhaven van de leerplicht richten. De regie betekent in dit kader dat de gemeente de 
ketenpartners 'bij de les houdt' en voorkomt dat zij 'verzuimen'. Vanzelfsprekend dient de 
regisseur hierbij het goede voorbeeld te geven. 

Het ondervvijs 

Ten aanzien van de bijdrage van het onderwijs dient met name te worden gewerlct aan het 
verbreden van het draagvlak voor leerplichthandhaving, het verder stimuleren van de 
verzuimpreventie, van de registratie en reactie op verzuim en het nader afstemmen van taken 
wat betreft interne en exteme zorg en leerplichthandhaving. Deze aspecten worden nader 
gespecificeerd. 

Draagvlalc 
Bij de aanpak van schoolverzuim dient de rol van de scholen te worden versterkt. Vergroting 
van het draagvlak voor leerplichthandhaving bij het onderwijs is cruciaal en dit draagvlak 
geeft weer de input voor de bepaling van de gewenste omvang en kwaliteit van de leerplicht-
fonnatie. Leerplichthandhaving wordt daarmee meer een samenspel van mogelijkheden van 
het onderwijs en eisen van Leerplichtzaken. 
Hiertoe dienen onder andere de volgende instrumenten te worden ingezet: 
- een regelmatige en consequente informatie-overdracht op beleids- en uitvoerend niveau 

tussen scholen en Leerplichtzaken wat betreft verwachtingen, verplichtingen, mogelijkhe-
den, e.d. Dit kan door schriftelijke informatie-uitwisseling plaatsvinden, maar eerder 
hebben persoonlijke contacten de voorkeur (workshops op beleidsniveau, deelname van 
leerplichtambtenaar in zorgteams of zorgbreedtecommissies van scholen. e.d.) 

- het verwerven van commitment voor de leerplichtaanpak bij scholen, bij voorkeur door 
een functionaris die formeel en informeel goed in het onderwijs is ingevoerd 

- het ondersteunen van een cultuurverandering op scholen voor de aanpak van verzuim, 
waarbij onderwijs, leerlingzorg en leerplichthandhaving meer in balans zijn 

- het creeren van voldoende personele en facilitaire mogelijkheden bij scholen voor een 
verzuimaanpak, verzuhnregistratie en voor de meldingsprocedures 

- het geven van feedback door Leerplichtzaken aan scholen over de gevolgde aanpak en 
resultaat daarvan als reactie op de door scholen gedane verzuinuneldingen. 
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Verzuimpreventie 
Scholen vormen de 'vindplaats' van het schoolverzuim en de eerste preventiemethoden 
dienen binnen het onderwijs zelf te worden toegepast. Deze preventie moet niet alleen 
betreklcing hebben op de schoolinterne maatregelen en op instructie van schoolpersoneel, 
maar ook bestaan uit een heldere voorlichting aan en communicatie met ouders en een goede 
communicatie en overleg met andere scholen over verzuimbeleid. Meer specifiek betreft 
verzuimpreventie onder meer de volgende maatregelen: 
- voor een algemene verzuimpreventie is het voor de school van belang te letten op een 

veilig en leefbare school(omgeving), een prettig schoolklimaat en heldere en consequent 
toegepaste schoolregels. De opstelling van de school tegenover schoolverzuim heeft in dit 
kader een voorbeeldfunctie voor de leerling. Door de houding ten aanzien van de 
verplichtingen die haar in de Leerplichtwet worden opgelegd, geeft de school een 
voorbeeld aan de leerling voor diens houding ten opzichte van schoolverzuim 

- het verzuimbeleid van de school en de maatregelen die de school bij ongeoorloofd 
verzuim hanteert dienen bij de ouders bekend te zijn. Het helder en consequent informe-
ren van de ouders op ouderavonden, via de schoolgids, door aparte folders over het 
optreden bij verzuim en door nieuwsbrieven is hierbij aan te bevelen. 
Het invoeren van een verzuimprotocol voor het handelen bij ongeoorloofd verzuim geeft 
ook de ouders duidelijkheid over de aanpak van de school 

- bij verzuimpreventie past ook het zodanig opstellen van het lesrooster en het hanteren 
ervan dat verzuim niet in de hand wordt gewerkt. Lange dagen, lesuitval en tussenuren 
werken verzuim in de hand. Hiervoor zijn verschillende oplossingen denkbaar zoals het 
opstellen van een lesrooster waarin tussenuren zoveel mogelijk worden vermeden, bij 
lesuitval andere docenten laten waarnemen of zorgdragen voor huiswerkbegeleiding, e.d. 

- scholen in dezelfde wijk of buurt moeten een vergelijkbare verzuimaanpak hanteren, 
zodat ook voor ouders hierin geen opvallende verschillen optreden. Onderling overleg en 
afstenruning tussen scholen en afstemming met de leerplichtambtenaar hierover ondersteu-
nen een consequente verzuimaanpak binnen het onderwijs. 

Reacties op verzuim, verzuimregistratie en meldingen 
Om ongeoorloofd schoolverzuim te lcunnen bestrijden dienen scholen een aantal concrete 
maatregelen te nemen. Dit betreft onder meer de reactie op geconstateerd verzuim, de 
registratie ervan en het melden van verzuim bij Leerplichtzaken. De volgende onderdelen 
worden aanbevolen: 
- indien de school ongeoorloofd verzuim constateert dient zo snel mogelijk te worden 

gereageerd; dit betekent onder andere het direct contact opnemen met de ouder. Hierdoor 
wordt een controle op de reden van absentie ingevoerd. De school dient vaste regels af te 
spreken met de ouders over het afmelden van de leerlingen bij de administratie of de 
concierge of mentor. Op deze wijze kan bij veel leerlingen direct de reden van absentie 
worden ingevuld. Bij de overige leerlingen moet zo snel mogelijk de reden van het 
verzuim worden nagetrolcken. De mentor of leerlingcoOrdinator is vaak de aangewezen 
persoon om deze gegevens te verzamelen en om zo mogelijk nog dezelfde dag contact op 
te nemen met de ouders over het verzuim. De mentor dient de ouders op te hoogte te 
brengen van het verzuim van hun kind als deze daar niet van op de hoogte zijn 

- de schoolregels en het intern handelen van het schoolpersoneel bij verzuim dienen te 
worden vastgelegd in een verzuimprotocol zodat het personeel weet hoe te handelen in 
welke situaties 
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- een adequate, geautomatiseerde registratie van verzuim door scholen is essentieel om 
zicht te lcrijgen en houden op de problematiek 

- de scholen dienen hun meldingsplicht na te komen indien het verzuim 'zorgweldcends 
wordt; de wettelijke regels voor het melden van verzuim zijn hierbij maatgevend. Len 
adequate handhaving van de Leerplichtwet is alleen mogelijk als de scholen het ongeoor-
loofd verzuim tijdig en volgens de regels aan de leerplichtambtenaar melden 

- bij het ontbreken van een melding van ongeoorloofd verzuim of bij een sterke vertraging 
in de meldingen van verzuim dient aan de schoolhoofden duidelijk te worden gemaala dat 
zij hierin wettelijke verplichtingen hebben en zo nodig vervolgd lcunnen worden 

- de rol van de onderwijsinspectie bij de verzuimaanpak van scholen !can versterkt worden 
in het kader van het stimulerend toezicht van de inspectie 

- de procedures van meldingen van verzuim dienen in overleg tussen scholen en Leerplicht-
zaken goed hanteerbaar gernaalct te worden; meldingsformulieren dienen te worden 
gestanda.ardiseerd en voor alle scholen in een gemeente beschikbaar te zijn. 

Onderwijs, jeugdzorg en handhaving 
Scholen hebben ook een zorgfunctie voor de leerling en deze functie dient nader uitgebouwd 
te worden. In relatie tot een verzuimaanpak voor risicoleerlingen wordt aanbevolen te komen 
tot: 
- het betrekken van een leerplichtambtenaar bij een zorgteam, zodat Met alleen de contac-

ten met scholen verbeteren maar ook informatie over preventieve en curatieve activiteiten 
worden uitgewisseld. Bovendien kan de leerplichtambtenaar in dit kader wijzen op de 
mogelijkheid om bij hardneklcig verzuim eventueel repressieve maatregelen te nemen en 
de school informatie geven over aanpak en gevolg 

- een nadere afstemming tussen leerlingbegeleiders, schoolmaatschappelijk werkers, 
jeugdartsen en leerplichtambtenaar waardoor zij tot een sluitend zorgnetwerk voor 
jongeren met (verzuitn)problemen kunnen komen. De samenwerking tussen het onder-
wijs, de jeugdzorg en Leerplichtzaken dient in dit kader op de werlcvloer verder te 
worden gestimuleerd en ondersteund. 

De gemeente 

De gemeente heeft op grond van de 'Leerplichtwet 1969' een centrale rol in het toezicht op 
de uitvoering van de Leerplichtwet en in dit kader wordt op enkele randvoorwaarden 
gewezen. Bij de uitvoering diem de gemeente een regierol te vervullen, een bestuurlijk en 
organisatorisch draagvlalc te creeren voor leerplichthandhaving en personele capaciteit en 
faciliteiten beschikbaar te stellen om de handhaving feitelijk vorm te geven. 

Regie en draagvlak in beleid en organisatie 
In het toezicht op de naleving van de leerplichtwet dient de gemeente de voortreldcer te zijn 
in de handhavingsketen. Deze regie betreft onder meer het aanspreken van ketenpartners op 
hun verantwoordelijkheid en zelf de verantwoordelijkheid nemen in beleidsmatig en 
operationeel opzicht. 
De regierol dient op de volgende wijzen een beleidsmatige en organisatorische ondersteuning 
te krijgen: 
- handhaving van de leerplicht wordt binnen de gemeentelijke overheid als beleidsthema 

erkend en dient daarbij bestuurlijk te worden gedragen 

100 



- het bestuurlijke draagvlak dient een concreet aanIcnopingspunt te hebben in het ambtelijke 
draagvlak, c.q. in de ambtelijke organisatie; dit vraagt om een expliciete aansturing, 
betroldcenheid en operationele bijdrage van een beleidsdirectie 

- handhaving van de Leerplichtwet moet worden ingebed in een breder, lokaal onderwijs-
beleid (GOA-beleid), jeugdbeleid en zo mogelijk criminaliteitspreventiebeleid. Door een 
beleidsmatige inbedding van de leerplichtaanpak wordt duidelijker gemaakt dat de 
handhaving van de leerplicht past birmen een gemeentelijke visie op onderwijs en 
jeugdbeleid voor risicojongeren 

- de instrumenten die de gemeente (en ketenpartners) hiertoe beleidsmatig tot haar beschik-
king heeft, dienen ook in samenhang met leerplicht te worden toegepast. Het gemeentelijk 
subsidiebeleid kan in dit kader ingezet worden om samenhang in deze instrwnenten en 
voorzieningen te stimuleren 

- de gemeente dient als regisseur de samenwerking tussen handhavende partners te 
initieren, te ondersteunen en te formaliseren in de vorm van een handhavingsconvenant 

- een convenant alleen is echter geen garantie voor een goede uitvoering van een leerplicht-
project en zal gevolgd dienen te worden door een concreet projectplan met een heldere 
omschrijving van doelen, aanpak, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, feitelijke 
uitvoering van taken, inzet, financien, tijdspad, e.d. 

- voor de afstemming van de inzet voor leerplichthandhaving moet ook worden gekeken 
naar andere initiatieven en naar lokale en regionale overlegvormen; dit betreft onder meer 
de activiteiten in het kader van bestrijding van voortijdig schoolverlaten (RMC-functie) en 
voor risicojeugd. 

Leerplichunctie; positie en capaciteit 
Voor de feitelijke vertaling en uitvoering van het leerplichtbeleid client voldoende leerplicht-
capaciteit voorhanden te zijn. Ten aanzien van de gemeentelijke leerplichtuitvoering worden 
de volgende aanbevelingen gedaan: 
- de positie en het functioneren van de leerplichtambtenaar moeten een gemeentelijke 

inbedding lcrijgen met een ambtelijk draagvlak en ondersteuning; het vaak geconstateerde 
isolement van de leerplichtatnbtenaar kan daarmee worden verzninderd en zijn status kan 
worden verduidelijkt 

- de leerplichtcapaciteit, ook wat betreft de BOA-bevoegdheid, moet voldoende zijn en in 
overeenstemming worden gebracht met enkele lokale onderwijsindicatoren; de meest 
elementaire indicator is het bepalen van de leerplichtformatie in relatie tot het aantal 
leerplichtige jongeren in een gemeente 

- bij de taakinvulling van de leerplichtambtenaar dient de verhouding tussen de preventie-
ve, curatieve en repressieve benaderingen inzichtelijk en toetsbaar te worden gemaakt; de 
zorgfunctie en repressieve functie moeten in balans zijn 

- de caseload van de leerplichtambtenaar dient goed beoordeeld te worden zodat feitelijk 
zicht ontstaat op de mogelijkheden in de uitvoering, bijvoorbeeld aan de hand van de 
LVLA-norm. Een aanvullende mogelijkheid is een berekening van het aantal dossiers dat 
een leerplichtambtenaar op jaarbasis kan verwerken 

- bij de bepaling van de gewenste omvang en inzet van de leerplichtambtenaren is het aan 
te bevelen ook onderzoek uit te voeren naar het werkproces binnen de afdeling Leer-
plichtzaken. Hierdoor ontstaat een beter beeld van gewenste leerplichtcapaciteit, deslcun-
digheidsbevordering, behoefte aan ondersteunende functies, registratie en automatisering, 
aansturing en coOrdinatie, interne afstemming van functies en externe voorlichting en 
samenwerking. 
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Leerplichtregistratie 
Een goede leerplichtadministratie is de basis voor een sluitende aanpak bij de leerplichthand-
having. Indien deze Met volledig is of niet adequaat werkt kan men ook niet snel en 
adequaat handhaven. Voor de registratie bij Leerplicht gelden de volgende technische en 
organisatorische aanbevelingen: 
- voor een doelmatige registratie van leerplicht en van voortijdig schoolverlaten wordt 

aanbevolen een geautomatiseerd onderwijsregistratiesysteem in te voeren waarbij een 
koppeling tussen de leerplicht- en de RMC-registratie wordt gelegd. 
Een dergelijke systematische registratie kan ook meer zicht geven op het verband tussen 
het (veelvuldig) spijbelgedrag bij jongeren en het voortijdig schoolverlaten. Bij deze 
registratie wordt aanbevolen de gegevens op individueel, dat wil zeggen op leerlingniveau 
vast te leggen. Bovendien dient in de registratie rekening te worden gehouden met de 
mogelijkheid om deze te gebruiken voor een GOA- of onderwijsmonitor 

- bij de invoering of aanpassing van de onderwijsregistratie moet men kijken naar de 
startsituatie in een gemeente, zoals ambitieniveau, beschikbare software, de huidige invul-
ling, personeel en organisatie, regionale samenwerking, financiele mogelijkheden, 
bronregistraties in administraties, het technisch proces van gegevensuitwisseling, 
juridische uitwerking inzake privacyregelingen, e.d. 

- er dient voldoende administratieve ondersteuning aan de leerplichtambtenaren te worden 
gegeven zodat registratie en feitelijke uitvoering van de leerplichthandhaving elkaar niet 
belasten. Het opzetten van een meld- en informatiepunt (Mn') bij de afdeling Leerplicht 
van de gemeente is een aan te bevelen methode om een eerste aanspreelcpunt te creeren 
voor scholen en ouders inzake verzuimbeleid en verzuimafhandeling door de gemeente 

- om de procedures rond verzuinuneldingen en de registratie ervan te vereenvoudigen 
wordt aanbevolen in overleg met de scholen de technische mogelijkheden rond automati-
sering nader te onderzoeken en te implementeren; meldingen van verzuim door scholen 
via e-mail of intemet zijn hiertoe een eerste aanzet. Hierbij dient ook rekening te worden 
gehouden met de invoering van het onderwijsnununer voor scholieren. 

Het Openbaar Ministerie 

De strafrechtelijke afhandeling vormt het sluitstuk in het optreden tegen overtredingen van 
de Leerplichtwet, maar 'can tevens een adequaat instrument zijn bij het bestrijden van 
hardneldcig schoolverzuim. Ten aanzien van de rol en betrokkenheid van het Openbaar 
Ministerie, die sinds enlcele jaren meet herkenbaar zijn geworden, worden de volgende 
aanbevelingen voorgesteld: 
- het verder stimuleren van de beleidsmatige aandacht voor leerplicht binnen het OM. 

Jeugd en jeugdcriminaliteit lcrijgen steeds meer aandacht van Justitie en in dit lcader is 
meer aandacht voor de verzuimproblematiek bij het OM op zijn plaats 

- een intensivering van de afstenuning tussen lokale overheden en Openbaar Ministerie 
inzake Leerplichthandhaving. Het wordt aanbevolen mogelijkheden te onderzoeken voor 
een verbetering van de afstenuning tussen de bestuurlijke en de strafrechtelijke handha-
ving inzake leerplicht 

- het stimuleren van samenwerking tussen OM en andere partners om meer zicht te krijgen 
op ellcaars benaderingen en mogelijlcheden. Zo dient onderling meet gekeken te worden 
naar de overwegingen en mogelijkheden van sanctionering indien een zorgtraject 
onvoldoende oplossingen biedt (handhaven indien zorg niet wordt geaccepteerd) 
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- het aanstellen van een Officier van Justitie die specifiek jeugd en/of leerplichtzaken in 
portefeuille heeft. Hierdoor wordt onder andere de expertise en betrokkenheid van Ovis 
bij Leerplicht vergroot, hetgeen ook weer naar verwachting positieve consequenties zal 
hebben voor de doorlooptijden van leerplichtzaken 

- in de organisatie van het OM extra ondersteuning voor leerplichthandhaving inbouwen 
door het aanwijzen van den contactpersoon, i.c. parketsecretaris voor leerplichtzaken. Het 
op deze wijze centraliseren van de leerplichtinformatie zal leiden tot een verdere 
professionalisering van de aanpak bij het OM 

- het organiseren van regelmatige thema-zittingen voor leerplichtzaken zodat deze overtre-
dingen gericht benaderd en afgedaan kunnen worden door het Openbaar Ministerie (zie 
bijvoorbeeld "Ouders: Present! in Breda) 

- het uitwisselen van informatie tussen de handhavende partners in de justitieketen zoals het 
gebruik van vergelijkbare dossiers, agenda's, invalshoek, etcetera. Afstemming bij 
leerplichtzaken met een mogelijk justitieel traject is aan te bevelen tussen leerplichtambte-
naar, Raad voor de Kinderbescherming en Openbaar Ministerie 

- een nadere beoordeling van het scala aan afdoeningsmodaliteiten dat op het terrein van 
leerplichtzaken is ontstaan. De beoordeling van de effectiviteit van maatregelen dient te 
leiden tot besluiten inzake het al dan niet (landelijk) implementeren van straffen in de 
arrondissementen zodat helderheid ontstaat over de rnaatregelen vanuit een justitiele 
aanpak van leerplichtovertredingen. 

C. Stimuleringstraject Handhaving Leerplicht 

Het pilotproject in Breda wijst uit dat professionalisering van de leerplichthandhaving en 
samenwerking tussen ketenpartners thema's zijn die nog op verscheidene punten verbetering 
behoeven. Om landelijk een steviger en meer duurzame basis aan een professionalisering van 
de leerplichtaanpak te geven, dient de aandacht voor handhaving van de Leerplichtwet ook 
in andere gemeenten en regio's te worden gestimuleerd. 
Daarbij is het ontwikkelen van modellen die een afgewogen balans geven tussen preventi eve, 
curatieve en repressieve componenten in de leerplichthandhaving van belang. De bijdragen 
van het onderwijs, van jeugdzorg, de gemeente en van het Openbaar Ministerie dienen in dit 
kader beter op elkaar te worden afgestemd. 
Om de ontwikkeling en toepassing van modellen voor leerplichthandhaving beleidsmatig 
verder te stimuleren is het zinvol een projectmatige aanpak te volgen door middel van 
nieuwe leerplichtpilots. 
Op basis van de evaluatie van de leerplichtpilot in Breda wordt in dit kader aanbevolen met 
name rekening te houden met de volgende (bevorderende)factoren in de leerplichtaanpak: 

a. Draagvlak en capaciteit: 
- de aanwezigheid van een bestuurlijk en ambtelijk draagvlak voor leerplicht bij 

gemeente 
- een beleidsmatige en operationele ondersteuning door beleidsdirectie bij gemeente 
- de beschikbaarheid van voldoende formatiecapaciteit voor uitvoering gemeentelijke 

leerplichtfunctie 
- een beschikbaarheid van gekwalificeerd projectleiderschap bij de gemeente, of zo 

nodig extern, met een netwerk bij ketenpartners 
- een draagvlak, c.q. expliciete ondersteuning bij het onderwijs 
- een draagvlak voor aanpak bij (belangrijk deel van de) andere ketenorganisaties. 
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b. Integratie en vernieuwing leerplichtbeleid: 
- een inbedding van het leerplichtbeleid in een breder, lokaal onderwijsbeleid, vsv- 

beleid, jeugdbeleid en zo mogelijk criminaliteitspreventiebeleid; de leerplichtaanpalc 
volgt uit een gemeentelijke visie op onderwijs en jeugdbeleid voor risicojongeren 

- de aanwezigheid van een verbeteringsambitie en vemieuwingsgeneigdheid in de 
leerplichtaanpalc 

- de aanwezigheid van intenties en mogelijkheden om te experimenteren met enkele 
vemieuwende preventieve, curatieve en/of repressieve methodes 

c. Afstemming en concretisering samenwerking leerplichtaanpak: 
- een concrete invulling van de afstemming en samenwerking in een convenant, gevolgd 

door een projectplan 
- de formele ondersteuning van het projectplan door de ketenpartners 
- een specificering van de aanpalc door het aangeven van een verdeling van taken tussen 

ketenpartners, van activiteiten, bevoegdheden, mandaat, inzet, tijd en fmancien 
- een bewalcing van het verloop van het project; dit kan met advisering en eventueel 

aansturing door een externe intermediair 
- het zichtbaar maken van het verloop van het project en van de resultaten van de 

aanpak door middel van monitoring en evaluatie; monitoring geeft daarbij zicht op 
mogelijkheden voor eventuele tussentijdse bijsturing van de aanpak en van de opbreng-
sten daarvan. 
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Bijlage 1 	Samenstelling begeleidingscommissie 

Ten behoeve van het onderzoek is een begeleidingscommissie ingesteld die de volgende 
samenstelling kende: 
- prof. mr. J.E. Doek (voorzitter) 	Vrije Universiteit Amsterdam 
- mw. dr. E.P.G. Hagenaar 

	

	ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten- 
schappen 

- mw. N.J. Stadhouder 

	

	 Landelijke Vereniging van Leerplichtambtenaren 
(LVLA) 

- mw. mr. W.M. de Jongste 	WODC, ministerie van Justitie 
- drs. J. Swank 	 ministerie van Justitie 
- drs. A. Linders 	 Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 

Bovendien heeft de intermediair voor het ministerie van Justitie, prof. dr. P. van Reenen, 
formeel als toehoorder deelgenomen aan de begeleidingscommissie. 

107 



Bijlage 2 	Gemeld verzuim door scholen in Breda (gegevens Leerplichtzaken Breda) 

Schoolherzuk- 	type school 	 nuddiJrzgen 	nzeldingen 	grootte school 	nzeldingen 	 verzuhlpercentage l  
tneldingen 	 1999-2000 	2000-2001 	(2001,2002) 	2001-2002 	 2001-2002 

1 	 bao 	 2 	 2 	 130 	 2 	 1,5 

2 	 bao 	 2 	 3 	 245 	 3 	 1,2 

3 	 bao 	 3 	 6 	 241 	 4 	 1,7 

4 	 bao 	 - 	 1 	 228 	 - 	 - 

5 	 bao 	 3 	 - 	 428 	 1 	 0,2 

6 	 bao 	 - 	 - 	 204 	 - 	 - 

7 	 bao 	 - 	 - 	 249 	 2 	 0,8 

8 	 bao 	 - 	 - 	 318 	 - 	 - 

9 	 bao 	 - 	 - 	 155 	 4 	 2,6 

10 	 bao 	 4 	 5 	 266 	 10 	 3,8 

11 	 bao 	 2 	 2 	 298 	 3 	 1,0 

12 	 bao 	 2 	 2 	 274 	 - 	 - 

13 	 bao 	 2 	 2 	 162 	 1 	 0,6 

14 	 bao 	 10 	 8 	 209 	 21 	 10,0 

15 	 bao 	 2 	 4 	 519 	 21 	 4,0 

16 	 bao 	 5 	 9 	 154 	 31 	 20,1 

17 	 bao 	 11 	 16 	 198 	 27 	 13,6 

Bij 'verzuimpercentage' (per school) wordt bedoeld het percentage van de leerlingen op de betreffende school over wie in het bedoelde schooljaar een verzuimmelding is 
gedaan. 



type school 	 meldingen 	meldingen 	grootte school 	meldingen 	 verzuimpercentage 
1999-2000 	2000-2001 	(2001-2002) 	2001-2002 	 2001-2002 

18 	 bao 	 12 	 13 	 181 	 4 	 2,2 

19 	 bao - 	 - 	 390 	 3 	 0,8 

20 	 bao 	 2 	 3 	 287 	 1 	 0,3 

21 	 bao 	 8 	 7 	 492 	 14 	 2,8 

22 	 bao 	 4 	 5 	 205 	 5 	 2,4 

23 	 bao - 	 67 - 	 - 	 - 

24 	 bao 	 1 - 	 398 	 3 	 0,7 

25 	 bao 	 1 	 1 	 293 	 4 	 1,4 

26 	 bao 	 1 	 1 	 320 	 5 	 1,6 

27 	 bao - 	 - 	 630 	 3 	 0,5 

28 	 bao 743 - 	 - 

	

- 	 - 

- 	 - 	 331 	 - 	 - 29 	 bao  

30 	 bao 	 1 - 	 254 	 - 	 - 

31 	 bao 	 7 	 6 	 589 	 3 	 0,5 

32 	 bao - 	 - 	 376 	 1 	 0,3 

33 	 bao 	 5 	 9 	 237 	 12 	 5,1 

34 	 bao 	 1 - 	 282 	 3 	 1,1 

35 	 bao 	 2 	 4 	 416 - 	 - 

36 	 bao 	 - 	 - 217 	 2 	 0,9 

37 	 bao - 	 - 	 278 	 3 	 1,1 

38 	 bao - 	 1 	 481 	 2 	 0,4 



type school 	meldingen 	meldingen 	grootte school 	meldingen 	 verzuimpercentage 
1999-2000 	2000-2001 	(2001-2002) 	2001-2002 	 2001-2002 

39 	 bao 	 1 	 - 	 465 	 1 	 0,2 

40 	 bao 	 2 	 2 	 260 	 27 	 10,4 

41 	 bao 	 18 	 21 	 632 	 7 	 1,1 

42 	 bao 	 2 	 2 	 175 	 6 	 3,4 

43 	 bao 	 - 	 - 	 847 	 4 	 0,5 

44 	 bao 	 - 	 - 	 339 	 - 	 - 

45 	 bao 	 21 	 26 	 154 	 26 	 16,9 

Totaal Bao 	 137 	 161 	 14.617 	 269 	 1,8% 

46 	 svo 	 32 	 30 	 306 	 51 	 16,7 

47 	 sbo 	 8 	 14 	 333 	 18 	 5,4 

48 	 sbo 	 5 	 8 	 152 	 13 	 8,6 

49 	 sbo 	 2 	 2 	 53 	 - 	 -  

50 	 svo 	 14 	 30 	 308 	 43 	 14,0 

51 	 svo 	 22 	 64 	 200 	 59 	 29,5 

52 , 	 svo 	 1 	 2 	 171 	 4 	 2,3 

53 	 svo 	 - 	 4 	 193 	 2 	 1,0 

54 	 svo 	 - 	 1 	 96 	 2 	 2,1 

55 	 svo 	 - 	 1 	 428 	 5 	 1,2 

56 	 svo 	 2 	 1 	 63 	 - 	 - 

57 	 svo 	 1 	 2 	 160 	 4 	 2,5 

Totaal S(V)0 	 87 	 159 	 2.463 	 201 	 8,2% 



type school meldingen 	meldingen 	grootte school; 	meldingen 
1999-2000 	2000-2001 	Bredase leerlingen 	2001-2002 

verzuimpercentage 
2001-2002 

58 	 gym 	 1 	 2 	 490 	 1 	 0,2 

59 	 vwo/havo/mavo 	 3 	 6 	 604 	 16 	 2,6 

60 	 gym/vwo/havo/mavo 	 15 	 22 	 994 	 20 	 2,0 

61 	 gym/vwo/havo 	 5 	 10 	 840 	 4 	 0,5 

62 	 gytn/vwo/havo 	 4 	 1 	 778 	 2 	 0,3 

63 	 vwo/havo/mavo 	 10 	 13 	 706 	 20 	 2,8 

64 	 gym/vwo/havo/vmbo 	 9 	 35 	 793 	 133 	 16,8 

65 	 mavo 	 5 	 21 	 421 	 29 	 6,9 

66 	 isk - 	 5 	 (35) 	 2 	 (5,7) 

67 	 vmbo/mavo 	 26 	 78 	 542 	 119 	 22,0 

68 	 vmbo 	 63 	 62 	 651 	 82 	 12,6 

69 	 vbo 	 8 	 34 	 223 	 42 	 18,9 

70 	 vmbo 	 17 	 17 	 320 	 48 	 15,0 

71 	 vbo 	 15 	 16 	 262 	 18 	 6,9 

72 	 ivo 	 10 	 25 	 (40) 	 30 	 (75,0) 

Totaal VO 	 191 	 347 	 7.699 	 566 	 7,4% 
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