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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 kwalificatieplicht en de resultaten daarvan. Met bijgaand
Regiojaarverslag Leerplicht/RMC 2015-2016 Bestrijden voortijdig schoolverlaten en
schoolverzuim wordt aan die plicht voldaan.
Het regiojaarverslag is een product van de 21 gemeenten in Zuidoost Brabant. De
gemeente Eindhoven heeft samen met de 21 gemeenten het verslag vorm gegeven en
afgestemd. De gegevens in dit regiojaarverslag worden gegenereerd uit de Centrale
Leerlingenregistratie van Zuidoost Brabant, de monitor VSVinbeeld en de applicatie
Intergrip. Tevens zijn gegevens verwerkt uit diverse evaluaties.
Dit regiojaarverslag is voorgelegd aan het dagelijks bestuur van het MRE en dient als
verantwoording van het beheer van de Centrale Leerlingenregistratie van Zuidoost
Brabant (MRE is juridisch verantwoordelijk). Het dagelijks bestuur van het MRE heeft op
13 maart jl. het regiojaarverslag vastgesteld.
Regiojaarverslag
Het tegengaan van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten zijn twee belangrijke
speerpunten van het landelijk en regionaal onderwijsbeleid. Het volgen en succesvol
afronden van onderwijstrajecten draagt in belangrijke mate bij aan de
ontwikkelingskansen van jeugdigen en de aansluiting op de arbeidsmarkt.
Het regiojaarverslag beschrijft de uitvoering van de Leerplichtwet aan de hand van de
activiteiten en resultaten van de leerplichtambtenaren en RMC loopbaanbegeleiders in
het schooljaar 2015-2016. Daarnaast worden de resultaten geschetst met betrekking tot
de aanpak van voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim ingevolge het regionale
Convenant Aanval op de uitval (2012-2015) dat met een jaar verlengd is tot augustus
2016. Dit convenant is afgesloten tussen het ministerie van OCW, gemeenten en
onderwijsinstellingen als onderdeel van het landelijke beleid om het aantal voortijdig
schoolverlaters drastisch te verminderen.
Sinds 2007 is het bestrijden van voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim een regionale
taak. De cijfers in dit jaarverslag hebben dan ook betrekking op alle jongeren die in de
regio Zuidoost Brabant wonen in het schooljaar 2015-2016 en zijn gebaseerd op
gegevens uit de regionale Centrale Leerlingenregistratie (CLR).
In de factsheets, die als bijlage in het regiojaarverslag is opgenomen, worden specifieke
cijfers van de afzonderlijke gemeenten weergegeven.

In deze memo wordt de stand van zaken voor Asten beschreven (zie ook pagina 50 t/m
53 van het regiojaarverslag).
Ten behoeve van de leesbaarheid wijzen wij u er op dat het regiojaarverslag en deze
memo u informeert over het voorgaande schooljaar.
1.1 De aanpak van het voortijdig schoolverlaten en het schoolverzuim is een onmisbare
schakel in het geheel van maatregelen die worden ingezet om te bewerkstelligen dat
zoveel mogelijk jongeren in de regio met een startkwalificatie toegang krijgen tot de
arbeidsmarkt.
In het schooljaar 2015-2016 telde Asten in totaal 2.532 leerplichtige- en
kwalificatieplichtige jongeren (leeftijd 5 tot en met 17 jaar). Met 87,26% behaalde
startkwalificaties (diploma MBO niveau 2, Havo en VWO binnen de doelgroep jongeren
tot en met 22 jaar) laat de gemeente Asten een verbetering zien ten opzichte van
voorgaand schooljaar (85,23% schooljaar 2014-2015). Onze gemeente scoort daarbij
beter dan het gemiddelde van de regio Zuidoost Brabant dat in het afgelopen schooljaar
op 85,39% uitkwam.
1.2 Over het geheel genomen slaagt de regio erin om schooluitval te beperken: onze
resultaten hebben positief bijgedragen aan het behalen van de landelijke doelstelling van
maximaal 25.000 nieuwe vsv’ers in 2016 (totaal aantal 12-23 jarigen: 2.257.569 CBS).
Om deze daling met name onder de doelgroep 18 tot en met 22 jarigen te versterken is
een nieuwe aanpak in het MBO ontwikkeld die in schooljaar 2016-2017 verder uitgewerkt
wordt.
Op 1 oktober 2016 telde de regio, volgens de indicatieve cijfers van 1 oktober 2016,
1.155 potentiële voortijdig schoolverlaters (vsv’ers). Dit zijn er 19 minder dan op 1
oktober 2015. Asten telde, afgaand op de indicatieve vsv-cijfers, 18 nieuwe vsv’ers.
Vorig jaar waren er 25 nieuwe vsv’ers. Op 21 februari jl. zijn de voorlopige cijfers vsv
2015/2016 voor onze regio gepresenteerd door het ministerie OCW. Op basis van deze
cijfers komt de regio uit op 915 potentiële voortijdig schoolverlaters zijnde 1,6%, een
afname van 8,3%. Landelijk is de uitval gedaald van 1,8% naar 1,7%.
1.3 Ongeoorloofd verzuim wordt steeds meer vroegtijdig en preventief gemeld.
In 2015-2016 zijn 18 meldingen van wettelijk verzuim (16 uur ongeoorloofd verzuim in 4
weken tijd) gedaan. Dit is 0,7% van alle jeugdigen (gemiddelde regio: 0,7%).
Scholen zijn verplicht dit wettelijk verzuim te melden bij leerplicht.
Scholen in de gemeente Asten melden verzuim veelal vroegtijdig en preventief, dus
voordat er sprake is van wettelijk verzuim. In totaal werden in schooljaar 2015-2016
48 meldingen van relatief verzuim gedaan (hieronder vallen alle vormen van
ongeoorloofd verzuim; wettelijk, signaal en beginnend verzuim en luxe verzuim), 19
minder dan vorig schooljaar.
1.4 Artikel 5 Leerplichtwet; vrijstellingen
Het aantal vrijstellingen art. 5 sub a (lichamelijke of psychische gronden) betreft 7, twee
meer dan vorig schooljaar. Landelijk is het aantal vrijstellingen art. 5 sub a eveneens
toegenomen.
In totaal waren er in 2015-2016 acht vrijstellingen meer (31) dan het voorgaande
schooljaar (23). Dit is met name het gevolg van meer vrijstellingen vanwege
schoolbezoek in het buitenland (23 in 2015-2016 t.o.v. 17 in 2014-2015). In Asten zijn
geen vrijstellingen verleend op grond van ‘overwegende bedenkingen richting onderwijs’.
1.5 Thuiszitters zijn beter in beeld en worden sneller teruggeleid naar school
In 2015-2016 was er uitgaande van de landelijke definitie van thuiszitters, 1 jongere in
de gemeente Asten die een periode niet naar school is gegaan. De
samenwerkingsverbanden passend onderwijs slagen er samen met leerplicht steeds beter
in leerlingen terug te geleiden naar onderwijs.
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1.6 Processen-verbaal
In 2015-2016 zijn 2 proces-verbalen wegens relatief verzuim opgemaakt tegen jongeren
en/of ouders en geen processen-verbaal vanwege luxe verzuim. Er zijn geen processenverbaal wegens absoluut verzuim opgemaakt. In 2015-2016 heeft een leerplichtige
jongere enige tijd niet ingeschreven gestaan op een school. Evenveel als vorig
schooljaar.
1.7 Ontwikkelingen schooljaar 2016-2017 Leerplicht en RMC
- De landelijk ontwikkelde methodische aanpak schoolverzuim (MAS) wordt regionaal
ingevoerd. De MAS helpt de leerplichtambtenaar de juiste afwegingen te maken bij
een keuze voor een strafrechtelijke route of een traject richting zorg.
- Voor leerlingen met een schoolinschrijving waarvan ouders een vrijstelling vanwege
medische/psychische gronden aanvragen vindt onder regie van de school een overleg
plaats met alle betrokkenen (ouders/verzorgers, leerling, onderwijs, GGD). Doel van
dit overleg is onderzoeken of er een maatwerktraject onderwijs-zorg kan worden
vormgegeven. Nevendoel is het terugdringen van het aantal vrijstellingen conform
landelijk beleid.
- In september 2016 heeft de regionale stuurgroep VSV het ‘Regionaal programma
VSV/Jongeren in een kwetsbare positie’ vastgesteld. In schooljaar 2016-2017 wordt
het beleidskader opgesteld en vertaald in een uitvoeringsplan voor 2017 en 2018.
Voor u ligt ter inzage:
- Regiojaarverslag Leerplicht/RMC 2015-2016 Bestrijden voortijdig schoolverlaten
en schoolverzuim, documentnummer 2017011332.
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