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Samenvatting
Op grond van artikel 25 van de Leerplichtwet is het college verplicht jaarlijks verslag uit
te brengen aan de gemeenteraad over het in de gemeenten gevoerde beleid inzake
handhaving van de leerplicht en de kwalificatieplicht en de resultaten daarvan. Met
bijgaand Regiojaarverslag 2014-2015 Zuidoost Brabant, Bestrijden voortijdig
schoolverlaten en schoolverzuim wordt aan die plicht voldaan.
Inleiding
Met ingang van het schooljaar 2013-2014 verzorgt de Regio Zuidoost Brabant (RMCRegio 37) het jaarlijkse leerplichtverslag. Deze regio bestaat uit 2 subregio’s; Eindhovende Kempen en Helmond-Peelland. Deze werkwijze is het gevolg van de invoering van de
regionale centrale leerlingenadministratie, uitgevoerd door de gemeente Eindhoven en in
opdracht van nu Metropool Regio Eindhoven, voorheen SRE. Voorheen maakte iedere
gemeente zelf een leerplichtjaarverslag en hield zelf de leerplichtadministratie bij.
De gemeenten in de Regio Zuidoost Brabant werken nauw samen, op zoveel mogelijk
uniforme wijze, aan het voorkomen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten onder
jongeren van 5 tot 23 jaar.
Het Regiojaarverslag geeft een beeld van de werkzaamheden die in het schooljaar 20142015 specifiek in het bestrijden van voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim in de
regio Zuidoost Brabant zijn uitgevoerd. Het verslag geeft algemene informatie over o.a.
de leerplichtambtenaar, de regionale samenwerking, het convenant voortijdig
schoolverlaten en de centrale leerlingenregistratie. Daarnaast worden per gemeente de
gegevens inzichtelijk gemaakt.
Leerplicht, Kwalificatieplicht en RMC
De Leerplichtwet regelt de rechten en plichten voor het volgen van onderwijs vanaf 5 jaar
tot en met het schooljaar waarin de jongere 16 jaar wordt. Daarna volgt de
kwalificatieplicht voor jongeren tot 18 jaar, tenzij deze een havo-, vwo- of mbo-diploma
op niveau 2 (is startkwalificatie) heeft behaald. De leerplichtambtenaar ziet op de
uitvoering toe en kan handhavend optreden door het opleggen van een Haltstraf of het
opmaken van een proces verbaal.
Voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar die geen startkwalificatie hebben behaald en niet
op school ingeschreven staan, geldt de RMC-regeling (Regionale Meld- en
Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten). De uitvoering en toezicht hierop ligt bij de
regionale RMC-coördinatoren, aanwezig in Eindhoven en Helmond.
Percentage behalen startkwalificatie
Uitgangspunt bij de meting was het aantal jongeren met een startkwalificatie op 1 oktober
2015 op hun 22e jaar.

Percentage startkwalificatie

Percentage startkwalificatie

2014-2015

2013-2014

Asten

85,23%

88,83%

Regio Zuidoost Brabant

86,60%

85,88%

Voor de regio kan geconcludeerd worden dat gemiddeld het percentage startkwalificatie
in het schooljaar 2014-2015 met 0,72% is gestegen t.o.v. van het schooljaar 2013-2014.
Convenant Voortijdig Schoolverlaten
In 2005 was het landelijk aantal voortijdig schoolverlaters onacceptabel hoog, ongeveer
70.000 leerlingen. Via de aanpak “Aanval op uitval” is een traject ingezet om dit aantal
terug te brengen tot 25.000 in 2016. Voor het bestrijden van voortijdig schoolverlaten
worden convenanten afgesloten tussen het Ministerie van OCW en de RMC-regio’s.
Per 1 oktober 2015 waren er in onze regio 1.174 voortijdig schoolverlaters, in 2014,
1.141 en in 2013, 1.250. Belangrijkste reden voor deze lichte stijging in 2015 t.o.v. 2014
is de toename van het aantal asielzoekers in de regio.
In het schooljaar 2014-2015 zijn er 18 leerlingen uit Asten aangemeld bij het RMC. Zij
hadden geen startkwalificatie. Deze leerlingen zijn allen bekend en de trajecten die ze
volgen zijn divers.
Preventief werken
De uitvoering van de Leerplichtwet en de kwalificatieplicht wordt gekenmerkt door
preventief werken en korte lijnen naar de scholen en betrokken instellingen. Er wordt
vooral ingezet op snelle meldingen van (mogelijk) verzuim door de scholen, waardoor
erger voorkomen kan worden. Verzuim heeft meestal een onderliggende oorzaak. Om die
reden wordt nauw samengewerkt met het CJG. Door de snelle afstemming tussen CJG en
leerplicht worden problemen van beide kanten benaderd, wat een efficiënter resultaat
geeft.
Thuiszitterslijst
Om de thuiszitters goed in beeld te hebben is door het samenwerkingsverband passend
onderwijs Helmond-Peelland een thuiszittersoverleg in het leven geroepen. Dit overleg
maakt o.a. een tweemaandelijks overzicht van de thuiszitters in de regio HelmondPeelland. Dit overzicht wordt ook vereist door de onderwijsinspectie. De thuiszitterslijst is
een dynamische lijst. In 2015 stonden er tussen de 1 tot 4 leerlingen uit Asten op de
lijst. Dit waren leerlingen uit het voortgezet onderwijs, die fysiek niet op school waren.
In juni/juli 2016 stonden er 67 leerlingen uit het voortgezet onderwijs op de lijst die
volledig thuiszaten, hiervan kwamen 2 leerlingen uit Asten. Van de 34 leerlingen
voortgezet onderwijs die gedeeltelijk thuiszaten of een instelling met
dagbesteding/onderwijs bezochten, kwam 1 leerling uit Asten. Het primair onderwijs is
pas medio 2016 begonnen met het samenstellen van een thuiszitterslijst.
De gegevens van de gemeente Asten bij het bestrijden van voortijdig schoolverlaten en
schoolverzuim
In bijgevoegd overzicht treft u de afzonderlijke gegevens van de gemeente Asten aan
over het schooljaar 2014-2015. Om toch enigszins actuele informatie en
vergelijkingsmateriaal te kunnen laten zien, zijn de tot nu toe bekende gegevens over
het schooljaar 2015-2016 en de gegevens over het schooljaar 2013-2014 toegevoegd.
De gegevens over het schooljaar 2015-2016 zijn nog geen definitieve, gecorrigeerde
gegevens, zodat afwijkingen in het definitieve verslag mogelijk zijn.
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De centrale Leerlingenregistratie (CLR) geeft voor het tweede jaar de
managementrapportage voor de jaarverslagen. Daarvoor verzamelden de verschillende
gemeenten hun gegevens voor de jaarverslagen op verschillende wijze en met
verschillende definities. De CLR moest bijdrage aan een uniforme registratie door de
leerplichtambtenaren. Enige tijd terug is vastgesteld dat niet alle leerplichtambtenaren
volledig identiek registreren. Een leerplichtambtenaar registreert elke melding. De ander
alleen die waarbij hij of zij een vervolg geeft aan de melding. Hierdoor is enige
ongelijkheid vastgesteld in de registratie die onwenselijk is. Hierdoor is een vergelijking
op alle onderdelen moeilijk te maken.
Conclusie jaarverslag
Uit het jaarverslag blijkt dat Asten een stevige grip heeft op het schoolbezoek en het
voortijdig schoolverlaten. Opgemerkt moet worden dat als gevolg van het niet uniform
registreren door de leerplichtambtenaren niet alle gegevens voor eenzelfde uitleg vatbaar
zijn. Interpretatieverschillen kunnen daardoor ontstaan en dit geeft een vertekend beeld
in de gegevens tussen de verschillende gemeenten.
Uitvoering
Ingevolge artikel 25 van de Leerplichtwet moet de gemeenteraad vóór 1 oktober
geïnformeerd worden over het gevoerde beleid in het afgelopen schooljaar t.a.v.
handhaving van de leerplicht en de resultaten van de kwalificatieplicht. Alhoewel de
gemeenten de gegevens voor een bepaalde datum moeten aanleveren, duurt het erg
lang voordat het MRE het jaarverslag definitief vastgesteld heeft.
Reden hiertoe is dat het inbrengen van de nodige informatie en vervolgens de correctie
door de 21 gemeenten hierop veel tijd vergt. Aan de gemeente Eindhoven is al verzocht
om de procedure te verkorten en rekening te houden met de formele termijn.

Voor u ligt ter inzage: (indien van toepassing bijlage met Ast-nr.)
Regiojaarverslag 2014-2015 Zuidoost Brabant, Bestrijden voortijdig
schoolverlaten en Schoolverzuim, documentnr. 21271;
Overzicht Regiojaarverslag 2014-2015 gegevens gemeente Asten,
documentnr. 21263.
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