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Samenvatting
Op 19 april 2017 heeft het Algemeen bestuur (AB) van Senzer het 1e concept ondernemingsplan
inclusief meerjarenbegroting vastgesteld. De raden van de 7 deelnemende gemeenten worden
gevraagd hierop vóór 26 juni 2017 een zienswijze te geven.
Tegelijkertijd heeft het AB de Jaarrekening over 2016 vastgesteld.

Beslispunten
1. Wij stellen u voor uw zienswijze te geven over het 1e concept ondernemingsplan 2018 inclusief
meerjarenbegroting van Senzer op basis van onderstaand voorstel;
2. Wij stellen u voor kennis te nemen van de Jaarrekening 2016 van Senzer.

Inleiding
Resultaten zienswijze op kaderbrief 2018:
1. Gebiedsgericht werken:
Gemeente Asten wil een sterke uitbouw van de basisvoorziening en het gebiedsgericht werken in
algemene zin. Senzer trekt dit in haar voorstel zodanig ver door dat zij de regie wil over alle lokale
projecten die gericht zijn op arbeidsmarkttoeleiding. Dit betekent ook dat lokale middelen
structureel naar Senzer moeten worden overgedragen.
2. Extra inzet op aanpak jeugdwerkloosheid:
Gemeente Asten wil in blijven zetten op de aanpak van jeugdwerkloosheid. Senzer stelt voor om te
blijven investeren in jongeren afkomstig uit praktijkonderwijs (PRO), voortgezet speciaal onderwijs
(VSO) en vroegtijdige schoolverlaters (VSV). Zij wil aan deze doelgroep loonkostensubsidie blijven
verstrekken voor zowel tijdelijke als daaropvolgende vaste dienstverbanden. Loonkostensubsidies
kunnen gemeenten bekostigen uit het BUIG-budget. Senzer zet deze BUIG-middelen hier niet in,
maar vraagt een aanvullende bijdrage aan de gemeenten.
3. Blijvend op bijstand aangewezen:
Senzer stelt een afwijkende werkwijze voor. Zij wil niet langer meer investeren in
uitkeringsgerechtigden met een arbeidsvermogen van minder dan 30%. Senzer wil deze mensen
overdragen aan de WMO. De gemeenteraad van Asten heeft in haar zienswijze uitgesproken dat
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Senzer deze groep juist niet loslaat en insteekt op een brede invulling van maatschappelijke
deelname.
4. Weerstandsreserve:
Inzicht wordt gegeven in de ontwikkeling van de reserves en het weerstandsvermogen. Er komt
een herbezinning en herberekening op het weerstandsvermogen in relatie tot de algemene reserve.
Ook de vraag in welke mate je welke risico’s wilt afdekken komt daarbij aan bod.
Overige Inhoudelijke aandachtspunten/beleidsontwikkelingen
1. Minder regelgeving/deregulering:
Senzer wil een nieuwe methode (de ”omgekeerde toets”) toepassen. Deze methode is gericht op
oplossingsgericht denken. Gekeken wordt naar de geest van de wet in plaats van naar de letter van
de wet. Medewerkers gaan hiervoor een opleiding volgen.
2. Handhaving:
Senzer wil de grenzen van de wet opzoeken waarbij handhaving positief bijdraagt aan
uitstroomdoelstellingen. De insteek is een relatie gebaseerd op vertrouwen. Wordt dit vertrouwen
geschaad, dan bepaalt de professional welke vorm van handhaving stimulerend werkt.
3. Stimuleren van werk/beperken armoedeval:
De gemeente Deurne gaat mensen die vanuit een uitkeringssituatie uitstromen naar werk nog een
tijdje financieel ondersteunen door de inkomenstoeslag 2 jaar door te laten lopen. Senzer stelt voor
hierbij aan te sluiten.
4. Vrijwilligerswerk:
Senzer gaat ervan uit dat iedereen die vrijwilligerswerk verricht in principe arbeidsvermogen heeft
en naar een traject richting werk moet. De totale doelgroep Maatschappelijke Deelname wordt in
een periode van 3 jaar gescreend. Het aantal personen binnen het bestand Maatschappelijke
Deelname neemt hierdoor af. De werkzaamheden van de participatiecoach Maatschappelijke
Deelname gaan hierdoor op termijn over in die van de participatiecoach Werk.
5. Nuggers:
Omdat de middelen na 2018 niet meer toereikend zijn, wordt de dienstverlening aan Nuggers vanaf
die datum beperkt tot de standaard dienstverlening.
6. Statushouders:
Senzer pakt 30% van de statushouders vanaf het eerste moment op in een traject naar werk. Zij
zoekt hierbij aansluiting bij lokale initiatieven.

Wat willen we bereiken
Voorgestelde zienswijze
1. Deregulering/professionalisering:
Een prima ontwikkeling onder de voorwaarde dat medewerkers hier voldoende in worden
meegenomen. De nieuwe methode houdt een andere denk- en werkwijze in. Wij vragen daarom
aan Senzer de ontwikkeling van de competenties en de resultaten te monitoren.
2. Gebiedsgericht werken:
Wij vinden het belangrijk dat Senzer insteekt op volledige participatie in de lokale gebiedsteams en
aansluit bij de bestaande infrastructuur. De regie over lokale projecten ligt in principe bij de
gemeenten. De beschikbare middelen hiervoor blijven lokaal. Wanneer een project succesvol is,
kan deze worden opgenomen in de basisdienstverlening van Senzer. Overhevelen van lokaal
budget is dan bespreekbaar. Randvoorwaarde is dat alle deelnemende gemeenten voor die
betreffende aanpak kiezen.
3. Vrijwilligerswerk:
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Voor uitkeringsgerechtigden met arbeidsvermogen die door leeftijd, achtergrond of sociale positie
zeer moeilijk kunnen functioneren in een reguliere baan, blijft een traject gericht op
maatschappelijke deelname/vrijwilligerswerk noodzakelijk. De functie van participatiecoach
Maatschappelijke Deelname blijft hierdoor wenselijk. De inzet hiervan vinden wij essentieel voor
het verder opbouwen en onderhouden van het sociaal netwerk.
Voor uitkeringsgerechtigden zonder arbeidsvermogen (loonwaarde < 30%) is overdracht naar de
WMO pas mogelijk als de betreffende persoon in aanmerking komt voor dagbesteding.
Randvoorwaarden:
- goede samenwerking tussen Senzer en het gebiedsteam Asten, waaronder Onis;
- ontschotting van budgetten waardoor bekostiging vanuit het hele sociaal domein wordt
bezien.
In het algemeen hecht de gemeente Asten grote waarde aan een individuele aanpak en een
integrale benadering. Wij vragen Senzer opnieuw in te steken op een brede invulling van
maatschappelijke deelname. Senzer blijft verantwoordelijk voor alle uitkeringsgerechtigden, ook als
er sprake is van een beperkt of ontbrekend arbeidsvermogen. Dit staat niet in de weg dat Senzer
voor deze doelgroep intensieve samenwerking opzoekt met lokale partners.
De screening die Senzer binnen het bestand Maatschappelijke Deelname gaat uitvoeren mag naar
onze mening niet leiden tot een achterblijvende uitstroom. Wij vragen Senzer de opties van
termijnverlenging en eenmalige extra inzet personeel verder uit te werken.
4. Stimuleren van werk/beperken armoedeval:
Wij kijken graag naar voorbeelden van andere gemeenten. Binnen de herijking van ons
minimabeleid zullen we onderzoeken of de werkwijze van Deurne voor de gemeente Asten een
goede optie en financieel haalbaar is. Een inhoudelijk standpunt nemen wij hier nu niet op in.
5. Beperken instroom
Wij vragen Senzer te onderzoeken of het mogelijk is de samenwerking met het UWV te
intensiveren. De huidige samenwerking start bij 6 maanden voor einde WW. Ons uitgangspunt
hierbij is dat verantwoordelijkheden niet worden afgeschoven.
6. VSO-PRO
Wij zijn het eens met het uitgangspunt dat voor VSO-PRO schoolverlaters tijdelijke contracten na
23 maanden worden omgezet in vaste contracten met behoud van loonkostensubsidie. Ten aanzien
van de financiering vinden wij dat bekostiging binnen de BUIG moet plaatsvinden. Dit maakt de
problematiek richting het Rijk ook zichtbaar.
Op basis van solidariteit worden eventuele tekorten op het BUIG-budget opgevangen binnen de GR.
Wij beseffen ons dat deze zienswijze de druk op het BUIG-budget en reservepositie sterk verhoogt.
Dit probleem speelt landelijk. Het op gang brengen van een sterke lobby richting het Rijk vinden
wij absoluut noodzakelijk.
7. Handhaving:
De voorgestelde werkwijze zorgt ervoor dat handhaving beperkter wordt ingezet. Onduidelijk is of
het Rijk deze manier van handhaven voldoende vindt in relatie tot rechtmatigheid en reduceren
uitgaven BUIG. De gemeente Asten wil dat dit wordt uitgezocht, voordat de werkwijze wordt
toegepast.
8. Reservepositie/weerstandsvermogen:
Op dit moment is er voldoende reserve aanwezig om tegenvallers op te vangen. Naar de toekomst
toe moeten voldoende reserves worden gewaarborgd. De gemeente Asten wil graag met Senzer in
gesprek over de gewenste omvang van de reserves.

Wat gaan we daarvoor doen
Een zienswijze indienen.

3/5

Mogelijke alternatieven
Zie voorstel zienswijze.

Risico’s
Zie kopje “wat mag het kosten”.

Communicatie
Gemeente Asten kan de zienswijze niet vóór 26 juni versturen, aangezien de raadsvergadering op
27 juni 2017 plaatsvindt. Dit lossen wij op door de voorlopige zienswijze, nadat deze is behandeld
in de vergadering van de commissie burgers, alvast te versturen naar het AB van Senzer. De
definitieve zienswijze van de raad wordt nagezonden.

Wat mag het kosten
De meerjarenbegroting van Senzer is sluitend. In 2019 is een klein positief resultaat begroot. In
2020 en 2021 neem dit positieve resultaat verder toe. Gezien het grote aandeel van BUIGuitkeringen in de totale lasten, is de daadwerkelijke ontwikkeling van het uitkeringsbestand van
groot belang. Aangezien de uitgangspunten hierbij zeer ambitieus zijn (begroot is dat het bestand
in absolute zin afneemt van 5.117 begin 2018 naar 4.671 ultimo 2021; in totaal een daling van 446
(8,7%)), is hier sprake van een reëel aanwezig risico.
In de meerjarenbegroting is verder meegenomen dat het beroep op algemene middelen van de
gemeenten voor een periode van 3 jaar, gerekend vanaf 2018, wordt verhoogd overeenkomstig
artikel 31 van de GR. Voor Asten betekent dit in 2018 tot met 2020 een extra jaarlijks bedrag van
€ 31.729. Deze tijdelijke verhoging van de kosten wordt meegenomen in de voorjaarsnota 2017.
Specifiek ten aanzien van het weerstandsvermogen:
Op dit moment is er een tekort aan weerstandsvermogen van € 1,1 miljoen. Gezien de hoogte van
de totale reserves, de onzekerheden over de toekomstige resultaten en de discussie over het
positioneren van de risico’ s over de uitvoering van de Participatiewet wordt nu geen aanvulling van
het weerstandsvermogen gevraagd aan de deelnemende gemeenten. De hoogte van het
weerstandsvermogen blijft wel een aandachtspunt in de toekomst.
Jaarrekening 2016:
De Gemeenschappelijke regeling is gebaseerd op het solidariteitsprincipe. Dit betekent dat winsten
dan wel verliezen worden toegerekend naar de bedrijfsresultaten van de GR. De gemeenten
ontvangen dus geen winstuitkeringen meer. De informatie is ter kennisname.
Het jaar 2016 sluit af met een positief resultaat van € 300.000,=. Het AB heeft op 19 april 2017
besloten deze winst als volgt te bestemmen:
- € 175.000,= bijstorten in voorziening financiering verschuiven betaaldatum;
- € 125.000,= toevoegen aan de algemene reserve.

Bijlage(n)/ter inzage (incl. AST-nr)
201711424 - Aanbiedingsbrief 1e concept ondernemingsplan 2018 Senzer aan gemeenteraad
201711426 - Aanbiedingsbrief 1e concept ondernemingsplan 2018 Senzer aan AB
201711429 – 1e Concept ondernemingsplan inclusief begroting 2018 Senzer
201711427 – Verslag zienswijzen en voorjaarsconferentie
201711830 - Jaarrekening 2016 Senzer

d.vandijck@asten.nl
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RAADSBESLUIT
Onderwerp:

Dagtekening:

Zienswijze 1e conceptbegroting 2018 Senzer

27 juni 2017

Agendanummer:

17.06.

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 mei 2017
met zaaknummer ;
gehoord het advies van de commissie Burgers van 7 juni 2017;

besluit:
1. in te stemmen met de voorgestelde zienswijze over het 1e concept ondernemingsplan
2018 inclusief meerjarenbegroting van Senzer en deze kenbaar te maken aan het
Algemeen bestuur;
2. kennis te nemen van de jaarrekening 2016 van Senzer.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van
27 juni 2017.

De raad voornoemd,
griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,
mr. H.G. Vos

1e Concept Ondernemingsplan 2018
en meerjarenbegroting

www.senzer.nl
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Voorwoord
Dit is het 1e Concept Ondernemingsplan 2018 en meerjarenbegroting van Senzer. Dit 1e concept
ondernemingsplan is nieuw van opzet. We willen verder invulling geven aan de vastgesteld planning
& controlcyclus Senzer, d.d. 5 september 2016. Daarin is aangegeven dat de rol van de raden van de
deelnemende gemeenten drieledig is: allocatie van middelen, kader stellend en controlerend.
Middels voorliggend 1e concept begroting 2018 inclusief meerjarenbegroting en de te doorlopen
procedure willen we invulling geven aan de eerste twee rollen.

Voorgestelde werkwijze
We hebben op basis van de zienswijzen op de kaderbrief de voorjaarsconferentie van 27 maart jl.
vormgegeven. Daarin hebben we verder gesproken over belangrijke items. De voorjaarsconferentie
heeft de input geleverd voor het opstellen van deze 1e conceptbegroting. Om dit zo helder en
transparant mogelijk weer te geven is de begroting opgebouwd uit de belangrijkste ontwikkelingen
en inspanningen die we willen leveren in 2018 en verder. In hoofdstuk 1 is dit weergegeven. Hierbij
ziet u ook de verbinding met de zienswijzen en de voorjaarsconferentie, waarvan het schematisch
verslag separaat is toegezonden.
In hoofdstuk 2 is de meerjarenbegroting op hoofdlijnen opgenomen. Daaraan is kort en bondig een
nadere toelichting op gegeven.

Procedure
Graag willen wij u vragen uw raad om een zienswijze te vragen op deze 1e conceptbegroting. Wij
vragen u de zienswijzen beschikbaar te hebben in de eerste weken van juni. Op basis van deze
zienswijzen passen wij de conceptbegroting aan. De definitieve conceptbegroting zal voor 15 juli
2017, voorzien van uw zienswijzen, verzonden worden aan de Provincie.
Ambtelijk is hierover overeenstemming en wordt dit ondersteund. Ambtelijk is tevens de intentie
uitgesproken om te komen tot een gezamenlijke zienswijze van de 7 gemeenten. Senzer ondersteunt
dit initiatief van harte. Het zal leiden tot een beter inzicht in wat de gemeenten van Senzer
verwachten. Daardoor kan een snelle en betere vertaling plaatsvinden van de zienswijze naar de
definitieve conceptbegroting 2018.

Wat verwachten wij van u?
Aan u wordt gevraagd om nu reeds alles in het werk te stellen en af te stemmen om deze zienswijze
binnen de gemeenten in de eerste weken van juni 2017 gereed te krijgen.
Wij verwachten dat door de overzichtelijke opzet van hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2, de
meerjarenbegroting, de zienswijze op een vergelijkbare wijze kan worden opgezet. Ook dit zal
bijdragen aan een juiste en goede vertaling naar de definitieve conceptbegroting.
Dank alvast voor uw medewerking en betrokkenheid. Wij zijn er voor u!
René Walenberg
Algemeen Directeur Senzer
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1. Hoofdstuk 1 Ontwikkelingen 2018 en verder
1.1 Minder regelgeving/deregulering
Effectiviteit en doelmatigheid van diverse wettelijke bepalingen, regelingen en controlemechanismen
schieten veelal hun doel voorbij. Derhalve is een verdere uitwerking ten aanzien van deregulering en
bejegening noodzakelijk met het doel te komen tot vermindering van de weerstand die uit
regelgeving voortkomen voor burgers, bedrijfsleven, instellingen, gemeenten en Senzer.
Senzer beraadt zich, samen met haar partners, op de vorm waarin deregulering gegoten kan worden
met als doelstelling meer uitstroom naar werk. We gaan daarbij uit de volgende uitgangspunten:
•
•
•
•

Uitgaan van vertrouwen en verantwoordelijkheid van werkgevers en werkzoekenden
Als vertrouwen geschonden wordt dan wel doorpakken
Minder algemene en meer specifieke controle op verplichtingen
Meer vrijheid en verantwoordelijkheden bij burgers zelf, maar dat mag niet leiden tot
vrijblijvendheid

Senzer hanteert deregulering vanuit bejegening als leidend principe. Dit principe vertalen in de
gehele trits van beleidsvorming, dienstverlening, controle en handhaving, zowel bij nieuwe als bij
bestaande regelgeving. Dit vraagt om een andere benadering die meer gericht is op het sturen van
de relatie en het formuleren van het gezamenlijk belang.
Daarnaast valt er in de praktijk ook voordeel te behalen op het gebied van administratieve
lastenverlichting door kritisch te kijken naar de uitvoering. Deregulering betekent niet alleen
schrappen van bestaande regels, maar vooral ervoor zorgen dat er regels worden gemaakt die
positief gedrag belonen en negatief gedrag aanpakt, dienstverlening effectiever en
uitvoeringsprocessen doelmatiger maken. Dit moet resulteren in minder regeldruk en effectievere
dienstverlening tegen lagere kosten voor zowel de werkgevers, de werkzoekenden, de gemeenten
als de eigen organisatie en meer uitstroom.
Omgekeerde toets
Senzer is voornemens dit te doen middels het toepassen van de omgekeerde toets.
De omgekeerde toets betreft een nieuwe stapsgewijze methodiek die vraagt om anders om te gaan
met wet- en regelgeving. Deze methode maakt mogelijk te doen wat nodig is én wat werkt, in plaats
van te doen wat kan. Met als resultaat: maatwerk leveren zonder willekeur en recht doen aan de
geest van wet- en regelgeving. Met de omgekeerde toets wordt getoond dat de wet veel
mogelijkheden biedt om maatwerk te leveren zonder te vervallen in willekeur.
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Hierdoor wordt een denkkader gecreëerd waardoor uitstroom vanzelfsprekend is en waarbinnen
oplossingen mogelijk zijn die:
• transparant zijn;
• respect uitdragen voor de werkzoekende /uitkeringsgerechtigde en werkgever;
• draagvlak hebben bij en werkgevers;
• juridisch correct zijn;
• getoetst kunnen worden in bezwaar en beroep.
De omgekeerde toets is nadrukkelijk geen manier om zonder uitzondering uitkeringen te
verstrekken.
Bovenstaande resulteert in de volgende aanpak
Senzer stelt vóór 1 juli 2018 alle verordeningen opnieuw vast met uitsluitend kaderstellende
uitgangspunten. De beleidsregels worden zoveel als mogelijk verminderd en omgezet naar
uitvoeringsregels. Senzer start eerst met de aanpak van de re-integratieverordening. Hierin zal zij de
wet stroomlijning loonkostensubsidie Participatiewet, de wet Verplichte aanbieding van beschut
werk en verdere vereenvoudiging van de participatiewet alsmede de Wet Banenafspraak en quotum
arbeid beperkten zoals 01-01-2017 door de 1e kamer vastgesteld, meenemen.
Hiertoe wordt een werkgroep opgestart van gemeenten en Senzer die vorm gaat geven aan het
werken volgens de omgekeerde toets. Tevens zal deze werkgroep de voortgang van de resultaten
met betrekking tot bejegening en deregulering monitoren.

1.2 Werkzoekenden/uitkeringsgerechtigden in relatie tot vrijwilligerswerk
Het bestand van personen die zijn ingedeeld binnen de doelgroep Maatschappelijke Deelname
omvat voor de arbeidsmarktregio Helmond – De Peel 3600 personen. Op het moment dat deze
personen aan dit bestand werden toegevoegd werd verondersteld dat zij (nog) niet tot het verrichten
van (al dan niet gesubsidieerd) betaald werk in staat waren.
Na de invoering van de Participatiewet is het begrip arbeidsvermogen geïntroduceerd. Iemand heeft
arbeidsvermogen als hij/zij voldoet aan de volgende vier criteria:
• De persoon kan een taak uitvoeren in een arbeidsorganisatie. Hiermee wordt bedoeld dat hij/zij
misschien niet alle taken aankan die horen bij een baan. Maar dat hij/zij wel een taak kan
uitvoeren die onderdeel uitmaakt van de baan.
• De persoon heeft basale werknemersvaardigheden. Hiermee wordt bedoeld dat hij/zij zich kan
houden aan afspraken, leiding accepteert en op tijd komt.
• De persoon kan tenminste één uur aaneengesloten werken. Hiermee wordt bedoeld dat hij/zij
minimaal één uur zijn/haar aandacht bij het werk kan houden, zonder dat hij/zij hierbij
bijvoorbeeld intensieve begeleiding nodig heeft.
• De persoon kan per werkdag minstens vier uur werken. Hiermee wordt bedoeld dat hij/zij per
dagdeel minstens twee uur kan werken én per gewerkt uur minstens het minimumloon per uur
kan verdienen.
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Binnen de huidige Participatiewet betekent dit arbeidsvermogen dat de betreffende medewerker
een arbeidsprestatie kan leveren met een LKS die varieert tussen 30% en 80% ten opzichte van een
reguliere medewerker zonder verminderde arbeidsprestatie.
Uitgaande van bovenstaande criteria is Senzer de mening toegedaan dat een nader te bepalen aantal
personen nu een bijstandsuitkering ontvangt, maar daarnaast op een dusdanige wijze
vrijwilligerswerk verricht dat verondersteld mag worden dat zij beschikken over arbeidsvermogen.
Inmiddels is Senzer gestart met een herscreening van dit bestand. Gepland is om deze herscreening
binnen drie jaar (1200 per jaar) af te ronden, zodat de omvang van het aantal personen met
arbeidsvermogen inzichtelijk wordt. Daarnaast levert deze screening ook een bestand op van
personen die niet meer of nog niet over arbeidsvermogen beschikken.
Senzer is de mening toegedaan dat personen die geen arbeidsvermogen hebben (<30%), alleen een
rechtmatigheidsverplichting hebben. Voor een zinvolle dagbesteding dient de regie met betrekking
tot deze personen dan ook overgedragen te worden aan netwerkpartners die verantwoordelijk zijn
voor het uitvoeren van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Senzer is voornemens om niet meer te investeren in personen die aantoonbaar niet over
arbeidsvermogen beschikken.
Senzer is van mening dat personen met een arbeidsvermogen opgenomen moeten worden in een
traject naar betaalde arbeid.
Deze aanpak kent zowel gevolgen voor de interne bedrijfsvoering als voor de wijze waarop met
partners moet worden samengewerkt. Daarnaast heeft deze werkwijze ook een impact op het imago
van Senzer, alhoewel dat waarschijnlijk louter met de beeldvorming van de burgers over Senzer te
maken heeft en dit na een gewenningsproces zijn eigen plaats zal gaan krijgen.
De herscreening van dit totale bestand (3.600) levert een potentieel op voor de arbeidsmarkt en zal
een wezenlijke bijdrage leveren voor het vergroten van de uitstroom. De investering hierin, ook in
tijd, zal echter een tijdelijk vertragend effect hebben op de uitstroomtaakstelling in deze periode.
Gevolgen van een gewijzigd beleid met betrekking tot de positie van vrijwilligers
• Het aantal personen dat in een traject naar een betaalde baan wordt geplaatst, neemt toe.
Daarvoor is op dit moment onze formatie qua omvang op berekend.
• Het beroep op Buig-middelen (ten behoeve van Loonkostensubsidie) en het Participatiebudget
(ter compensatie van extra werkgeverskosten) neemt toe, daar staat echter een afname van
uitkeringsgelden tegenover;
• Het aantal personen in een traject naar werk gaat toenemen. Daar staat tegenover dat het aantal
personen die geplaatst worden binnen Senzer Maatschappelijke Deelname gaat afnemen (zelfs op
termijn binnen Senzer geheel verdwijnt). De interne organisatie gaat daardoor ook afnemen. De
functies van Participatiecoaches Maatschappelijke Deelname en Participatiecoach Werk zullen
naarmate de tijd verstrijkt steeds meer in elkaar op gaan;
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• Nog meer dan tot nu toe het geval is zal (binnen de huidige gebiedsgerichte aanpak)
samenwerking noodzakelijk zijn met WMO-partners. Binnen deze samenwerking moet aandacht
komen voor:
o Overdracht regie van Senzer naar WMO-partners van personen indien zij niet (meer)
beschikken over arbeidsvermogen;
o Overdracht van de regie van WMO-partners naar Senzer van personen waarvan een
(hernieuwde) screening duidelijk heeft gemaakt dat zij binnen de projecten van
Maatschappelijke Deelname arbeidsvermogen hebben ontwikkeld.
• De kans op maatschappelijke onrust is aanwezig. Immers vrijwilligers die nu vaak een belangrijke
rol spelen binnen vrijwilligersorganisaties worden aangezet om een betaalde baan te accepteren.
De kans dat zij naast een betaalde baan hun vrijwilligerswerk blijven uitvoeren zal daardoor
mogelijk afnemen alhoewel in de praktijk blijkt dat veel vrijwilligers dat doen naast hun betaalde
baan.
• De vrijwilligersorganisaties die hiermee ‘getroffen’ worden, kunnen door het verlies van meerdere
belangrijke vrijwilligers in problemen komen. Dit kan eventueel leiden tot maatschappelijke
schade;
Bovenstaande resulteert in de volgende aanpak
• Senzer gaat in 2018 door met de screening op arbeidsvermogen van de in totaal 3600 personen
die geplaatst zijn binnen Maatschappelijke Deelname;
• Uitkeringsgerechtigden die vrijwilligerswerk verrichten krijgen extra aandacht in relatie tot hun
arbeidsvermogen. Senzer gaat daarbij uit van het adagium ‘vrijwilligerswerk verrichten betekent
de aanwezigheid van arbeidsvermogen’;
• In relatie tot het verrichten van arbeid investeert Senzer uitsluitend in personen met een tijdens
de screening vastgesteld arbeidsvermogen (personen die een arbeidsprestatie kunnen leveren
met een LKS die varieert tussen 30% en 80% ten opzichte van een reguliere medewerker zonder
verminderde arbeidsprestatie);
• Personen waarbij tijdens de screening geen arbeidsvermogen (< 30%) wordt vastgesteld worden
qua regie voor een zinvolle dagbesteding overgedragen aan WMO-partners;
• Senzer maakt met de regionale WMO-partners eenduidige afspraken over een wederzijdse regie
overdracht van personen.

1.3 We gaan voor werk
Het belang van werk is groot. Werken biedt de mens structuur en draagt bij aan sociale integratie.
Werken zorgt voor een dagritme en zorgt voor inkomsten. Echter in de praktijk blijken er voor de
uitkeringsgerechtigden/werkzoekenden obstakels te zijn die het accepteren van een baan
onaantrekkelijk maakt.
De overstap van uitkering naar werk betekent immers verlies of verlaging van extra
inkomensondersteuning voor de lage inkomens, zoals de huurtoeslag, kinderopvangtoeslag,
bijzondere bijstand of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Bovendien krijgt men extra
kosten als men gaat werken. Hierbij kunnen we denken aan verwervings- en reiskosten. In het
slechtste geval kan het dan zijn dat de overstap naar werk niet meer inkomen oplevert, maar wel
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hogere uitgaven. Dit is de zogenoemde armoedeval-problematiek. Dit stimuleert veel mensen niet
om aan het werk te gaan. Door de administratieve procedures rondom inkomen is er een drempel
voor werkzoekenden om parttime te gaan werken. Ze zijn bang dat hun verrekening van de uitkering
niet op tijd binnen is waardoor ze in de problemen komen. Het verschuiven van de betaaldatum die
medio 2017 is ingevoerd helpt hierbij. Tevens heeft Tempo Team een tool ontwikkelt voor het
bovenstaande soepeler te laten verlopen, Senzer onderzoekt of dit ook hier toepasbaar is.
Senzer is van mening dat als werken meer lonend wordt gemaakt, meer mensen duurzaam aan de
slag gaan.
Wanneer we focussen op de financiële kant dat werk moet lonen, dan leidt dit tot de volgende
uitgangspunten:
1) landelijke effecten van de armoedeval kunnen niet (geheel) worden gecompenseerd.
2) de oplossingen worden gevonden in het lokale beleid;
3) regelingen zijn simpel vormgegeven en de uitvoering is efficiënt;
4) oplossingen worden samen met de gemeenten en overige partners opgepakt;
5) elke stap richting werk loont financieel;
6) de financiële prikkels en instrumenten worden zo ingezet dat zij bijdragen aan de duurzame
uitstroom naar werk;
7) geen structurele ondersteuning, maar tijdelijke periode met een afbouwfase.
De gemeente Deurne heeft inmiddels een beleid ontwikkeld dat gericht is op armoedepreventie,
meedoen in de maatschappij en stimuleren van eigen kracht en financiële zelfredzaamheid. En heeft
in haar beleid expliciet een “werktoeslag” opgenomen.
De doelstelling die hierin is opgenomen kan integraal worden overgenomen en luidt;
Werken zorgt ervoor dat de economische zelfstandigheid groeit en is daarnaast een belangrijke factor
voor het sociaal en maatschappelijk leven van mensen. De toeleiding naar werk is daarom een
belangrijk onderdeel in de preventie van armoedeproblematiek. Een negatief effect van uitstroom
naar werk is de kans op een armoedeval, mede doordat het recht op de Individuele Inkomenstoeslag
komt te vervallen. Door deze werktoeslag wordt bij de uitstroom en de overgang naar werk rekening
gehouden met een overgangsperiode waarin kosten vaak stijgen en bij een geringe inkomensstijging
deze moeilijk gedragen kunnen worden”.
Bovenstaande resulteert in de volgende aanpak
Senzer onderschrijft de gevolgen van de armoedeval als een belemmering om te gaan werken en
stelt voor om aan te sluiten bij voornoemde werktoeslag van de gemeente Deurne. Dit betekent een
extra financiële ondersteuning door het behoud van 2 jaar inkomenstoeslag tot maximaal 130% van
de bijstandsnorm, wanneer mensen gaan werken vanuit een bijstandssituatie. Hierbij moet minimaal
een jaar een beroep op bijstand zijn gedaan.
Senzer wil er nog graag een afbouwjaar aan toevoegen waarin de helft van het bedrag wordt
verstrekt, zodat degenen die deze werktoeslag ontvangen kunnen wennen aan de nieuwe situatie en
de mogelijkheid krijgen te werken aan de opbouw van een eigen financiële buffer.
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Werktoeslag
Gezin met minderjarige
kind(eren)
Gehuwden
Alleenstaande ouder met
minderjarig(e) kind(eren)
Alleenstaande

1e jaar
€ 535

2e jaar
€ 535

3e jaar
€ 267,50

€ 535
€ 480

€ 535
€ 480

€ 267,50
€ 240

€ 373

€ 373

€ 186,50

De kosten worden indicatief gesteld op € 150.000,- per jaar (gebaseerd op 300 werkzoekenden die
minimaal een jaar een uitkering ontvangen).
Deze regeling betreft een ‘open eind’ regeling, waardoor de realisatie hoger kan uitvallen dan nu is
begroot.

1.4 Ambitie Instroom
Senzer wil, naast de ambitie op uitstroom, ook nadrukkelijk investeren op de ambitie op instroom en
dienstverlening.
Dit leidt tot vermindering van instroom door een snellere beoordeling van het recht op uitkering.
Om dit te bereiken wordt het aanvraag proces voor een uitkering sterk vereenvoudigd.
Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:
• snel inzicht verkrijgen op het recht op uitkering;
• alleen die gegevens opvragen die strikt noodzakelijk zijn;
• eenmalige uitvraag van gegevens;
• signaal gestuurd gaan werken.
Hoe doen wij dat?
Bij het opvragen van gegevens wordt maatwerk geleverd. Het persoonlijk contact bij de start van het
aanvraagproces is hierbij belangrijk.
Het moet de aanvrager duidelijk zijn wat er wordt gevraagd en hij de gegevens die nodig zijn voor
een beoordeling ook daadwerkelijk aanlevert. Dit is een verantwoordelijkheid die bij hem ligt.
Hij kan hierop ook worden aangesproken. Dit is de basis voor een snelle afhandeling van de
aanvraag.
Senzer zal de informatie die verder noodzakelijk is voor de beoordeling van het recht op uitkering zelf
verkrijgen. Hiervoor wordt o.a. gebruik gemaakt van SUWI-net.
Het is van belang dat het beoordelen van het recht op uitkering niet op zich staat maar een sterke
verbinding kent met uitstroom. Wanneer tijdens het aanvraagproces blijkt dat de werkzoekende /
uitkeringsgerechtigde aan het werk kan is dit de eerste prioriteit.
Bovenstaande resulteert er in dat we deze werkwijze gaan borgen in het primaire proces

1.5 Werkgelegenheid VSO/PRO schoolverlaters en Nuggers
De Participatiewet stimuleert werkgevers personen in dienst te nemen die op basis van een
gevalideerde loonwaardemeting hebben aangetoond niet in staat te zijn om een arbeidsprestatie te
leveren die het wettelijk minimum loon (WML) rechtvaardigt. De Participatiewet bepaalt dat de
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gemiste arbeidsprestatie door middel van een loonkostensubsidie aan de werkgever kan worden
gecompenseerd. Daarnaast geeft de Participatiewet aan dat deze loonkostensubsidie door de
gemeente uit de BUIG kan worden gefinancierd. Senzer constateert dat de beschikbare middelen uit
de BUIG niet toereikend zijn om aan Nuggers een loonkostensubsidie te verstrekken. Senzer is dan
ook van mening dat aan Nuggers, in het kader van toeleiding naar arbeid, alleen een basis
dienstverlening (intakegesprekken, diagnose, vacatures en werkgevers) kan worden aangeboden.
VSO/PRO schoolverlaters en Voortijdige schoolverlaters
Senzer onderschrijft de gedachte dat het met name voor de doelgroep VSO/PRO schoolverlaters en
Voortijdige schoolverlaters (Vsv-ers) van enorm groot belang is dat na hun schoolse periode de weg
naar werk direct aansluit. Dit is de reden waarom voor deze doelgroep (die is in de meeste gevallen
ook als Nuggers aangemerkt moeten worden) een uitzondering is gemaakt.
Om de plaatsing van VSO/PRO schoolverlaters en Vsv-ers mogelijk te maken hebben de gemeenten
binnen de arbeidsmarktregio Helmond - De Peel in 2015 besloten om incidentele middelen
beschikbaar te stellen ten behoeve van de eerste periode van 23 maanden. 23 Maanden is de
maximale periode waaraan iemand een tijdelijk arbeidscontract mag worden geboden volgens de
Wet Werk en Zekerheid. De Loonkostensubsidie (LKS) die voor deze doelgroep aan de werkgevers
wordt verstrekt (op basis van een gevalideerde loonwaardemeting) wordt uit deze incidentele
middelen gefinancierd.
De Wwz stelt dat een tijdelijk contract ‘vast’ wordt als na 23 maanden hetzelfde werk c.q. ander werk
bij dezelfde werkgever afwisselend in dienst van het bedrijf en anderszins (bijvoorbeeld via een
uitzendbureau of met behoud van uitkering) wordt gedaan. De Wwz is in dezen bedoeld om
werknemers te beschermen tegen een ‘draaideurconstructie’, hetgeen inhoudt dat werknemers op
deze wijze eindeloos bij een werkgever zouden kunnen werken zonder een vast contract te krijgen.
Het gevolg van deze wetsbepaling is dat (ook) aan deze doelgroep na 23 maanden een vast contract
voor onbepaalde tijd moeten worden aangeboden, hetgeen inhoudt dat Senzer ook voor deze
onbepaalde tijd LKS beschikbaar moet stellen.
Het probleem dat bovenstaand geschetst wordt, is geen lokaal of regionaal probleem. Landelijk
wordt de roep om een definitieve oplossing hiervoor steeds groter.
Vanuit de veronderstelling dat voor dit probleem in de komende regeringsperiode een financiële
oplossing wordt gerealiseerd, is Senzer de mening toegedaan dat, bij goed functioneren, aan de
genoemde doelgroep na 23 maanden de LKS ook voor een contract voor onbepaalde tijd beschikbaar
moet blijven.
De incidentele middelen, die voor deze doelgroep zijn vrijgemaakt, bieden ruimte voor tijdelijke
contracten voor volgende omvang van de genoemde doelgroep:
• geplaatst in tijdelijk contract in 2015: 2 personen;
• geplaatst in tijdelijk contract in 2016: 23 personen;
• reeds geplaatst of nog te plaatsen in 2017: 30 personen;
• nog te plaatsen in 2018: 35 personen.
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In 2017 lopen de eerste twee tijdelijke dienstverbanden tegen het einde aan van de periode van de
23 maanden waarin de Wwz van toepassing is. Dit betekent dat Senzer voor hen, aan het einde van
deze 23 maanden, LKS voor deze onbepaalde tijd voortzet. De financiering ervan is terug te vinden in
de meerjarenbegroting.
Bovenstaande resulteert in de volgende aanpak
1) Aan Nuggers wordt, in het kader van toeleiding naar arbeid, alleen een basis dienstverlening
aangeboden;
2) Een uitzondering hierop vormt de doelgroep VSO/PRO- schoolverlaters en Vsv-ers. Senzer
financiert de LKS, zowel tijdens de 23 maanden waarin sprake is van een tijdelijk contract als in de
daarop volgende periode van een contract voor onbepaalde tijd.
Beschut werken
Inmiddels heeft het Ministerie SZW onderstaande voor de (gemeenten die deel uitmaken van)
arbeidsmarktregio Helmond – De Peel de taakstelling voor beschut werken vastgesteld:
Gemeente
Asten
Deurne
Geldrop-Mierlo
Gemert-Bakel
Helmond
Laarbeek
Someren
Totaal arbeidsmarktregio

2017
1
5
5
4
21
2
2
40

2018*
3
9
10
8
37
3
3
73

De aantallen voor 2017 zijn definitief, de genoemde aantallen voor 2018 zijn nog niet definitief.

Naast deze aantallen zijn er nog een aantal andere belangrijke uitgangspunten waarmee Senzer
rekening moet houden:
• Vanaf 2017 is het voor (begeleiders van) burgers mogelijk om zelf bij het UWV een indicatie
beschut werk aan te vragen. Voor 2017 was dit alleen voor gemeenten (lees: Senzer) weggelegd.
De verwachting lijkt reëel dat hierdoor het aantal indicaties beschut werk in de (nabije) toekomst
fors zullen toenemen;
• Personen met een indicatie beschut werk zijn uitkeringsgerechtigden of Nuggers. Bij het indiceren
maakt het UWV hierin geen onderscheid;
• Senzer heeft de verplichting om personen met een indicatie beschut werk te plaatsen;
• Op jaarbasis moet minstens voldaan zijn aan de opgelegde taakstelling (op voorwaarde dat dit
aantal ook door het UWV wordt geïndiceerd);
• Indien het aantal personen met een indicatie hoger is dan de taakstelling dan is het toegestaan
om deze personen te plaatsen op een wachtlijst;
• Een plaatsing beschut werk telt volledig mee indien de persoon 31 uur per week werkt. Uren
meer of minder tellen naar rato mee;
• Of aan de taakstelling op jaarbasis wordt voldaan wordt gecheckt door een telling op 31
december van het betreffende jaar;
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• Elke gemeente blijft zelf verantwoordelijk voor het realiseren van het wettelijk voorgeschreven
aantal plekken, aansluitend op de behoefte. De verplichting wordt dus per gemeente opgelegd.
Het staat gemeenten vrij om in de regio afspraken te maken over het overdragen van (een deel
van) het budget. Binnen het bestuur van Senzer is afgesproken om de gemeentelijke budgetten
voor beschut werk te bundelen en onder te brengen bij Senzer.
Bovenstaande resulteert in de volgende aanpak:
• indien het aantal geïndiceerde beschut werkers toereikend is, voldoet Senzer op jaarbasis aan het
vastgestelde aantal plaatsingen beschut werk voor de arbeidsmarktregio Helmond – De Peel;
• uitkeringsgerechtigden met een indicatie beschut werk krijgen met betrekking tot plaatsing
voorrang op Nuggers met een indicatie beschut werk;
• omdat de telling van het gerealiseerde aantal beschut werkplekken formeel pas op 31 december
plaatsvindt worden Nuggers met een indicatie beschut werk pas in december geplaatst.
Gedurende het jaar worden alle uitkeringsgerechtigden met een indicatie beschut geplaatst.
Indien in december de taakstelling nog niet gerealiseerd is, wordt het te plaatsten aantal
aangevuld met Nuggers met een indicatie beschut werk.

1.6 Professionalisering en Vakmanschap
In de afgelopen jaren hebben verschillende partijen actief in het veld van werk en inkomen zich
ingezet voor versterking van de kwaliteit van de uitvoering van re-integratie. Desondanks wijzen
onderzoeken uit dat de uitvoering nog niet de kwaliteit heeft die we allemaal wensen; er is
onvoldoende kennis van bewezen effectieve methoden, onvoldoende kennis van het klantenbestand
en er is sprake van ondoelmatige inzet van re-integratie instrumenten. In een tijd van grote
veranderingen, waarin lokale overheden steeds meer verantwoordelijkheden krijgen, in combinatie
met schaarser wordende middelen, is het des te belangrijker dat er gewerkt wordt aan
(voortdurende verbetering van) de kwaliteit van het handelen van medewerkers. Voortdurende
professionalisering en vakmanschap vormen hierbij het uitgangspunt.
Vakmanschap heeft alles te maken met talent benutten, vanuit wederzijds respect te werken en de
eigen verantwoordelijkheid van de professional voorop te stellen.
• Alle talent benutten komt o.a. terug in de verschillende rollen die de medewerkers vervullen (zet
iedereen in zijn of haar kracht) en vooral ook gebruik maken van de opgedane ervaringen en
kennis van de medewerkers zowel binnen als buiten het werkzame leven. Zorg voor frisse wind,
creativiteit, innovatief handelen en ondernemerschap . Dat kan alleen als je alle beschikbare
talenten inzet.
• Wederzijds respect heeft te maken met openstaan voor de mening en inzichten van mensen,
samen streven naar gezamenlijk succes. Elkaar iets gunnen dus en zo gezamenlijk uiteindelijk
meer resultaat boeken. Zorg daarnaast voor een open dialoog en tegenspraak. Ook dat is
respectvol.
• Eigen verantwoordelijkheid krijgen, maar die vervolgens ook nemen staat voorop bij gewenste
houding en gedrag van de medewerkers.
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Bij vakmanschap hoort vanuit het management ook het serieus nemen van randvoorwaarden, zoals
slagkracht (vaak vermomd in termen als formatie, caseloads) en sluitende afspraken met collega’s op
afdelingen in de keten van het primair proces zoals handhaving en backoffice. Vakmanschap is ook
gebaat bij georganiseerde kennisuitwisseling tussen professionals die gelijksoortige werkzaamheden
verrichten tussen de multifunctionele teams door.
Binnen Senzer wordt gestreefd naar een cultuur waarin door het realiseren van vakmanschap de
effectiviteit van hun gedrag evenredig toeneemt en onze doelstelling om meer uitstroom te
realiseren toeneemt.
Bovenstaande resulteert in de volgende aanpak
Voor het realiseren van professionalisering en vakmanschap investeert Senzer onder meer in een
post-bacheloropleiding ‘Voor Arbeid en Kansen’ (VAK) voor haar medewerkers. VAK koppelt leren
aan toepassen bij alle betrokken partijen:
• werkgevers laten uitgaan van hun verantwoordelijkheid voor hun bedrijf of instelling en de
maatschappij en niet slechts voorzien van standaardvacatures,
• de klantmanagers door te denken en te handelen in oplossingen en mogelijkheden in plaats van
problemen en onmogelijkheden
• de werkzoekenden/uitkeringsgerechtigde zich bewust te laten zijn dat participeren leidt tot een
beter leven.
Financiën
De kosten van deze opleiding bedragen ca. € 5.000,- per medewerker.
In 2017 nemen 36 medewerkers deel aan de post –bacheloropleiding in twee groepen van 18
medewerkers. Om in 2018 verder te investeren en te komen tot een verdere uitrol van de
professionalisering en vakmanschap is Senzer van mening dat een extra investering gedaan moet
worden. Dit middels het in 2018 nogmaals twee groepen van 18 medewerkers (totaal 36
medewerkers) deze post bacheloropleiding te laten volgen. De kosten hiervan worden geraamd op
€ 180.000,-. Daarnaast heeft de kwaliteitsgroei tijd nodig. De weg daar naar toe zal twee tot 3 jaar in
beslag gaan nemen. We temporiseren onze ambitie op het terugbrengen van personeel in de
begeleidingsorganisatie. We maken wel stappen, maar kleiner dan aanvankelijk voorzien was.

1.7 Uitgaan wat mensen wel kunnen
Tijdens de voorjaarsconferentie is het onderwerp “uitgaan wat mensen wel kunnen” aan de orde
gebracht door de stellingen die zijn besproken. In relatie hiermee zijn onder andere onderstaande
punten naar voren gekomen;
• talent niet benutten is betalen (geldt voor werkzoekenden, onderwijs, werkgevers en Senzer);
• we gaan uit van vertrouwen in plaats van wantrouwen;
• handhaven als vertrouwen wordt geschaad.
Handhaving is tot op heden veelal ingestoken vanuit wantrouwen en niet vanuit vertrouwen. Dit
wordt door Senzer als tegenstrijdig gezien aan de investering die gedaan wordt op bejegening.
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Handhaving moet niet ingezet worden vanuit een houding van wantrouwen. Dit werkt naar de
mening van Senzer niet stimulerend om tot een hogere uitstroomdoelstelling te komen.
Tevens sluit dit niet aan bij de investering die gedaan wordt op professionalisering en vakmanschap.
De ruimte moet worden gegeven aan de professional om talent te stimuleren en te benutten en dit
in samenspel te doen met de werkzoekende. Vertrouwen vanuit de relatie is hierbij uitgangspunt.
Wanneer echter dit vertrouwen wordt geschaad is er terecht een moment waarop moet worden
ingegrepen. De mate waarin is aan de professional die de werkzoekende kent en als geen ander weet
welke vorm van handhaving stimulerend werkt.
Wij zijn van mening dat in het kader van deregulering de grenzen van de wet moeten worden
opgezocht waarbij handhaving positief gaat bijdragen aan de uitstroomdoelstellingen.
Bovenstaande resulteert in de volgende aanpak
Door Senzer wordt de stelling gehanteerd “handhaving uitsluitend richten op de uitstroomdoelstellingen”. En dit wordt ondersteund door beleid op hoofdlijnen waarbinnen optimale
speelruimte voor de professional mogelijk is.

1.8 Lokale projecten
Naast de reguliere dienstverlening die Senzer verricht voor de zeven gemeenten binnen de
arbeidsmarktregio Helmond-De Peel, zijn er vanuit de diverse gemeenten nog lokale initiatieven
ontwikkeld, die gericht zijn op de toeleiding naar de arbeidsmarkt.
Gemert: Jeugd (dat) werkt!
Jeugd (dat) werkt! maakt het mogelijk voor jongeren die geen werk hebben of niet meer op school
zitten, om direct aan de slag te gaan. Het biedt de mogelijkheid om groepsgewijs te starten met
werk. Jongeren kunnen zodoende ook samen optrekken. De medewerker van Jeugd dat Werkt houdt
rekening met de situatie en de mogelijkheden of beperkingen van de jongere.
‘Jeugd (dat) werkt’ activeert jongeren tot 27 jaar die geen werk hebben of op school zitten. Zij
worden door Senzer ondersteund naar werk of om te starten met een nieuwe opleiding. Thuis zitten
is geen optie!
Binnen het project ‘Jeugd (dat) werkt’, dat plaatsvindt op een plaatselijke manege, helpen jongeren
mee met allerlei dagelijkse werkzaamheden zoals het schoonmaken van de stallen en de verzorging
van paarden, maar ook bij het terreinonderhoud en horecawerkzaamheden. Op deze manier dragen
zij een steentje bij en worden ze op een laagdrempelige manier geactiveerd richting werk of school.

Gemert-Bakel: Jeugd (dat) werkt Fiets Project
Het herstellen, opleuken en repareren van fietsen met jongeren door fietsen een tweede kans te
geven in samenwerking met Stichting Leergeld. Stichting Leergeld helpt o.a. jongeren die zich geen
fiets kunnen veroorloven aan een fiets. Naast dit doel kunnen jongeren kennis maken met techniek
en kunnen ze hun creativiteit tonen.
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Gemert-Bakel: Bosbeheer en Recreatie “De Grotelse Heide”
De eigenaar van een groot stuk bos “De Grotelse Heide” start in 2017 met het ombouwen van een
gedeelte van dit bos tot recreatiegebied, waarin een vis- en zwemvijver wordt gerealiseerd.
Daarnaast komen er verschillenden wandelroutes en een horeca gelegenheid. Het project is geschikt
voor het opdoen van werkervaring voor een verscheidenheid aan werkzoekenden. Onder begeleiding
van een werkleider kunnen werkzaamheden verricht worden, waarbij het in eerste instantie gaat om
het onderhoud van het bos. Later ontstaan er ook mogelijkheden in de horeca en opruimdiensten.
Gemert-Bakel: Onderhoud Kasteeltuinen Gemert-Bakel
De kasteeltuin van Gemert Bakel biedt mogelijkheden voor werkzaamheden zoals; schoffelen,
snoeien, bladeren ruimen en grasmaaien. De huidige capaciteit is echter niet voldoende om de
kasteeltuinen in zijn geheel te kunnen onderhouden en representatief te houden voor de eventuele
openstelling van publiek. Het kasteel is in eigendom van en wordt beheerd door paters.
Senzer gaat in 2017 op deze locatie gedurende 5 dagen in de week starten met een basisbezetting
inclusief een assistent werkleider. Hij neemt de coördinatie op zich en zal in samenspraak met de
paters en de vrijwilligers de tuin onderhouden. Daarnaast ondersteunen twee medewerkers
groenvoorziening die minimaal 4 dagen in de week aanwezig zullen zijn dit project, zodat de basis is
gewaarborgd en alle werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.
Naast de basisbezetting is er ook ruimte voor werkzoekenden die in aanmerking komen voor
vrijwilligerswerk dan wel een tegenprestatie. Begeleiding van de werkzoekenden wordt op afstand
door de participatiecoach Maatschappelijk Deelname uitgevoerd en dagelijkse aansturing door de
assistent werkleider. Indien van toepassing, kunnen ook werkzoekenden die een traject naar werk
volgen bij het Kasteel een werkstage uitvoeren.
Deurne Werkt
Het project ‘Deurne Werkt aan een schone en groene leefomgeving’ begeleidt statushouders in een
combinatietraject van re-integratie, inburgering en taal. Het project is geïntegreerd in de
dienstverlening van Senzer aan gemeente Deurne binnen de openbare ruimte, het integraal bestek.
Daarbinnen zijn 10 leerwerkplekken gecreëerd voor statushouders die bij Senzer in begeleiding zijn. De
participatiecoaches van ‘Deurne Werkt’ begeleiden het proces. De deelnemers doen additionele
werkzaamheden in de openbare ruimte, zoals onderhoud van bossen en opruimen van zwerfvuil. Ze
worden begeleid door werkleiding van Senzer. Voor de statushouders is het naast een reintegratietraject ook een traject gericht op taalontwikkeling, inburgering en integratie. De docent van
Werkvloertaal geeft taalles op de gemeentewerf en gaat samen met 2 taalcoaches met de
statushouders buiten aan de slag om de taal nog meer te leren.
Extra dienstverlening Asten
Binnen dit project worden burgers uit Asten ondersteund bij hun vraagstukken in de breedste zin van
het woord in kader van de WMO, Jeugdzorg en Participatiewet.
De doelgroep van dit project is niet specifiek omschreven. Het betreft alle burgers zoals jongeren,
statushouders, nuggers en werkzoekenden die onder verantwoording vallen van het UWV (Wajong,
WIA, WW).
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Personen die gebruik willen maken van deze dienstverlening kunnen zich melden bij een hiervoor
specifiek aangestelde participatiecoach Werk van Senzer. Deze zal eventuele vragen verhelderen en
waar mogelijk beantwoorden en/of de vraagsteller begeleiden naar de juiste instantie(s). Het leveren
van maatwerk staat hierbij centraal. Daarnaast kan de participatiecoach Werk specifieke
dienstverlening zoals bemiddeling en diverse trainingen van Senzer inzetten.
Extra dienstverlening Someren
Deze dienstverlening is identiek aan het hierboven omschreven project van Asten.
Laarbeek Werkt!
Dit bestaat uit mensen die ook werkzoekend zijn (of zijn geweest) en die andere werkzoekenden
helpen vanuit hun eigen ervaringen. Het project biedt -naast workshops- de mogelijkheid voor
individuele ondersteuning.
De werkgroep organiseert een maandelijkse samenkomst, waarbij zij als klankbord functioneert voor
werkzoekenden. Er worden workshops georganiseerd, die erop gericht zijn om de kansen op de
arbeidsmarkt te vergroten. Op een laagdrempelige wijze worden sollicitatievaardigheden vergroot.
Daarnaast wordt ruimte geboden om met elkaar van gedachten te wisselen en te netwerken.
Vacatures worden gedeeld teneinde goed voorbereid de stap naar de arbeidsmarkt te kunnen
maken. In samenspraak met Senzer worden lokale workdates georganiseerd. Alle bovenstaande
projecten worden middels lokale middelen gefinancierd.
Geldrop-Mierlo: EHBO als tegenprestatie
Om de EHBO aan meer vrijwilligers te helpen, startte in Geldrop-Mierlo vorig jaar een pilot met het
inzetten van scholieren en mensen met een uitkering. Welzijnsorganisatie LEV-groep in GeldropMierlo kwam vorig jaar zomer met het idee. De gemeente betaalt de proef.
Het project start vanuit de gedachte om het mes aan meerdere kanten te laten snijden. Zo past het
vrijwilligerswerk binnen de Participatiewet waarbij van mensen met een uitkering een tegenprestatie
gevraagd wordt, scholieren kunnen de EHBO gebruiken als maatschappelijke stage en de EHBO zelf
hoopt er nieuwe vrijwilligers aan over te houden. Inmiddels volgen diverse inwoners uit Geldrop en
Mierlo in het kader van de pilot een EHBO-cursus. Daarnaast nemen ook leerlingen van het
Strabrecht College in Geldrop hieraan deel, alsmede uitkeringsgerechtigden in de vorm van een
tegenprestatie voor hun uitkering. Onder hen bevinden zich ook enkele statushouders.
Geldrop/Mierlo: Project Ontmantelingsruimte – Cure - Het Goed
Geldrop-Mierlo heeft medio juli 2016 in samenwerking met Het Goed, het proces van de milieustraat
gewijzigd. Iedere bezoeker volgt een route langs verschillende stations. Bij de eerste stop worden
bruikbare spullen gescheiden van de rest en krijgen na reparatie en een schoonmaakbeurt een plekje
in de winkel. Binnen de winkel van het Goed maakt Senzer gebruik van de mogelijkheid om
werkzoekenden stage te laten lopen binnen de leerlijn Horeca & Detailhandel, met de doelstelling
om hen (regulier) te laten uitstromen.
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Bij de tweede stop, die binnen de verantwoordelijkheid valt van Cure, worden de spullen gescheiden
die gedemonteerd kunnen worden. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld een bankstel wat niet
meer bruikbaar is voor de verkoop. Dit bankstel wordt in zijn geheel gestript en de materialen
gescheiden opgeslagen en waar mogelijk gerecycled.
Bij de derde stop is er slechts restafval over wat in de milieustraat wordt gestort.
Werkzoekenden worden ingezet bij stop twee. Zij leren hierbij werknemersvaardigheden aan en
vakkennis op het gebeid van demontage. Bij goed functioneren kunnen zij doorstromen naar de
arbeidsmarkt bijvoorbeeld binnen het vakgebied Value Added Logistics.
De gemeente heeft ruimte beschikbaar gesteld aan Cure. Het Goed begeleidt de deelnemers en
Senzer levert regelmatig werkzoekenden die voor dit traject in aanmerking komen.
Bovenstaande resulteert in de volgende aanpak
Ten einde haar rol te kunnen nemen in de lokale arbeidsmarkt, vanuit de gedachte van het
gebiedsgericht werken, is het noodzakelijk dat Senzer de regie neemt in alle lokale projecten die
gericht zijn op arbeidstoeleiding. Hiervoor dienen de gemeenten de reeds beschikbare (lokale)
middelen aan Senzer over te dragen zodat deze dienstverlening voor de gemeenten onderdeel kan
worden van de basisdienstverlening. Daarnaast kan aan Senzer gevraagd worden de “lokale”
dienstverlening op te nemen voor alle gemeenten en de basisdienstverlening. De financiering
hiervoor kan dan worden vertaald naar de begroting.

1.9 Statushouders
De afgelopen jaren heeft er een grote instroom in de uitkering plaatsgevonden ten aanzien van
statushouders. Deze instroom drukt op de begroting van Senzer. Het blijkt dat slechts een klein
gedeelte van deze statushouders een (reguliere) baan op de arbeidsmarkt weet te bewerkstelligen.
Hoewel de instroom nu dalend is, blijft specifieke aandacht voor de statushouders gerechtvaardigd.
We zien de statushouders niet als aparte entiteit, maar wel als een groep die specifieke aandacht
behoeft. De rol van Senzer met betrekking tot de statushouders is dat zij zo snel mogelijk in het
proces hun focus gericht hebben op werk of een opleiding.
Ervaring en nader onderzoek leert dat ongeveer 30% van de statushouders die een uitkering
aanvragen al bij aanvang arbeidspotentieel hebben. Het is derhalve van groot belang om deze
personen direct op te pakken.
Om de statushouder zo vroeg mogelijk op te pakken, vindt de eerste screening reeds vroegtijdig
plaats op het AZC waar de statushouder verblijft. Deze screening is hierbij vooral gericht op de
arbeidsmarktkansen op korte termijn. Dan wordt op dat moment beoordeeld of er statushouders zijn
die ondanks een mogelijk taalprobleem toch door hun ervaring interessant zijn voor een werkgever.
Kern van de aanpak na vestiging in een van de gemeenten binnen de arbeidsmarktregio Helmond-De
Peel zal zijn dat er niet meer volgtijdelijk wordt gehandeld in de zin dat eerst het
inburgeringsresultaat wordt afgewacht maar dat direct het traject naar werk start. Wanneer dit niet
mogelijk blijkt te zijn, wordt op maatschappelijke deelname ingezet.
Het plan van aanpak statushouders Senzer dat in 2016 is vastgesteld, vormt het uitgangspunt voor de
hierboven genoemde dienstverlening.
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Bemiddeling naar de arbeidsmarkt
In de praktijk vinden werkgevers het vaak lastig om deze doelgroep aan te nemen. Dit vergt
inspanning en overtuigingskracht. Bovendien is het voor werkgevers lastig deze doelgroep
daadwerkelijk te ‘vinden’, te binden en waar nodig de juiste begeleiding te bieden.
Dit vraagt om de volgende aanvliegroute:
1) Een scherp beeld krijgen van de expertise en vaardigheden van de statushouder(s) en goede
ondersteuning in begeleiding bij het vinden van werk. Deze begeleiding, waar nodig ook
voortzetten tijdens een eerste werkperiode.
2) Vroegtijdig in overleg gaan met werkgevers om hun behoefte scherp in beeld te krijgen, zodat een
goede match gemaakt kan worden. Daarnaast begeleiding en ondersteuning bieden ter
voorbereiding en tijdens de eerste fase dat de statushouder bij de werkgever aan de slag gaat;
3) Het maken van een ‘aanvalsplan’ voor werkgevers, zodat een andere beeldvorming ontstaat ten
aanzien van statushouders bij potentiële werkgevers.
Mogelijke taalproblemen kunnen worden ondervangen door specifieke taalcoaching in te zetten
gedurende het re-integratietraject.
Binnen de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel zijn we al bezig met diverse specifieke lokale
projecten voor de statushouders. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
Stadsleerbedrijf Helmond
Statushouders nemen in het kader van hun maatschappelijke participatie ook deel aan activiteiten
van het Stadsleerbedrijf Helmond. Het gaat om zowel individuele plaatsingen bijvoorbeeld bij
Cacaofabriek of Zorginstellingen als om een groepsgerichte aanpak.
In het kader van de groepsaanpak verrichten statushouders werkzaamheden als strijken e.d. in het
kader van het ZEG-project. Ze combineren deze werkzaamheden gedurende enkele dagdelen met
hun inburgering en krijgen daarnaast extra taalondersteuning die sterk werkgericht is. De bedoeling
is dat zij aansluitend doorstromen naar een werktraject. De toeleiding naar het Stadsleerbedrijf
geschiedt via de participatiecoaches maatschappelijke deelname voor statushouders.
Deurne werkt aan een schone en groene leefomgeving
Het project ‘Deurne Werkt aan een schone en groene leefomgeving’ begeleidt statushouders in een
combinatietraject van re-integratie, inburgering en taal.
Het project is een samenwerking van het team Beheer en Realisatie van de gemeente Deurne met
Senzer en Werkvloertaal. Team Beheer en Realisatie heeft 10 leerwerkplekken gecreëerd voor
statushouders die bij Senzer in begeleiding zijn. De participatiecoaches van ‘Deurne Werkt’
begeleiden het proces. De deelnemers doen werkzaamheden in de openbare ruimte, zoals
onderhoud van groen en opruimen van zwerfvuil. Ze worden begeleid door een werkleider van
Senzer. Voor de statushouders is het naast een re-integratietraject ook een traject gericht op
taalontwikkeling, inburgering en integratie. De docent van Werkvloertaal geeft taalles op de
gemeentewerf en gaat samen met 2 taalcoaches met de statushouders buiten mee aan de slag om
de taal nog meer te leren.
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Gemert-Bakel groepstraining “Hoe werkt werken in Nederland?”
Hoe werkt een arbeidsovereenkomst? Hoe maak ik een CV? Hoe presenteer ik me aan werkgevers?
Dit zijn enkele thema’s die aan bod komen tijdens de groepstraining ‘Hoe werkt werken in
Nederland?’ voor statushouders in Gemert-Bakel. Middels deze cursus zetten statushouders hun
eerste stappen in hun integratieproces en krijgen ze inzicht in de Nederlandse arbeidsmarkt.
Tevens leren ze belangrijke basale werkvaardigheden. Bovendien nemen ze deel aan een workdate
op de bedrijvenbeurs. De cursus wordt afgesloten met een certificaat.
Agroperspectief
Het project Agroperspectief is momenteel nog in ontwikkeling en zal, mede op initiatief van ZLTO en
ZON, vooralsnog gaan plaatsvinden in de gemeenten Asten, Someren en Deurne. Bij dit project gaat
het om vroegtijdige koppeling aan de Agrofoodsector in deze gemeenten. De statushouders worden
direct bij werkgevers geplaatst in duale trajecten met betrekking tot taal (inburgering) en
werknemersvaardigheden.
Groen Gemert-Bakel
Als onderdeel van de DDVO (Detacherings- en DienstVerleningsOvereenkomst) tussen Senzer en
gemeente Gemert-Bakel worden statushouders binnen de openbare ruimte ingezet op projecten
zoals onderhoud van kasteel Gemert en onderhoud van bossen rondom de visvijver in de Bakelse
bossen. Evenals bij ‘Deurne Werkt’ wordt dit uitgevoerd in samenwerking tussen de
participatiecoaches Gemert-Bakel, werkleiding groenprojecten en Werkvloertaal.
Bovenstaande resulteert in de volgende aanpak
Senzer pakt 30 % van de statushouders vanaf het eerste moment op in een traject gericht op
toeleiding naar werk en zoekt in de aanpak een sterke verbinding met lokale initiatieven.
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Hoofdstuk 2 Meerjarenbegroting
Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

Lasten
BUIG Uitkeringen / BBZ2004 uitkeringen
Loonkostensubsidies IBA (BUIG )
Loonkostensubsidies Beschut Werken (BUIG)
Vergoeding begeleidingskosten IBA
Vergoeding begeleidingskosten Beschut Werk
Loonkosten FTE Productief
Loonkosten FTE Begeleidingsorganisatie
Overige kosten Begeleidingsorganisatie
Bijzondere lasten additionele kosten Beschut Werk
Bijzondere lasten overig
Totaal Lasten

€ 67.720
€
3.564
€
630
€
880
€
621
€ 43.607
€ 25.170
€ 10.821
€
23
€
801
€ 153.837

€
€
€
€
€
€
€
€
€

€ 154.122

€ 155.517

€ 157.578

Baten
Opbrengsten FTE Productief
Totaal financiering uitvoering Participatiewet
Totaal baten

€ 19.657
€ 130.841
€ 150.498

€ 20.520
€ 133.654
€ 154.174

€ 21.406
€ 135.058
€ 156.463

€ 22.313
€ 136.969
€ 159.282

Saldo lasten en baten

€

3.339- €

52

€

946

€

1.704

Onttrekking uit reserves

€

3.339

€

63

€

75

€

86

Resultaat

€

0

€

116

€

1.021

€

1.790

65.506
4.665
1.123
1.285
808
45.029
24.749
10.915
41

€
€
€
€
€
€
€
€
€

63.842
5.954
1.438
1.617
995
46.479
24.129
11.011
53

€
€
€
€
€
€
€
€
€

61.891
7.267
1.763
1.948
1.182
47.985
24.371
11.108
64

Prestaties en aantallen
In het ondernemingsplan 2018 is een verdiepingsslag gemaakt ten aanzien van te realiseren
aantallen werkzoekenden/uitkeringsgerechtigden. Waar we voor 2017 instroom = uitstroom als
uitgangspunt hebben genomen richten we ons de komende jaren op gesplitste taakstellingen. We
richten ons op instroom en op uitstroom apart. Reden hiervoor is dat beide onderdelen een eigen
aanpak en inzet kennen om deze te realiseren. Tevens hebben we gekeken naar de realisatie van
deze arbeidsmarktregio in de afgelopen 2 jaar, de landelijke ontwikkelingen en de landelijke
verwachtingen voor komende jaren.
Instroom
Het jaarlijkse instroomvolume van de afgelopen jaren was landelijk in 2015 37% en in 2016 33% van
de eindstand van het bestand per ultimo van het vorige jaar. In deze arbeidsmarktregio liggen deze
percentages hoger, nl. 39 % in 2015 en 39% in 2016. We willen dit percentage van 39% terugbrengen
naar jaarlijks 35% vanaf 2018.
Uitstroom
Het jaarlijkse uitstroomvolume van de afgelopen jaren was landelijk in 2015 31% en in 2016 29% van
de eindstand van het bestand per ultimo van het vorige jaar. In deze arbeidsmarktregio liggen deze
percentages hoger, nl. 36% in 2015 en 35% in 2016. We willen dit percentage verder laten stijgen van
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36% in 2018 naar 37% in 2021. In 2021 is een lichte daling te zien ten opzichte van 2020. Dit heeft er
mee te maken dat indien de instroom afneemt ook de uitstroommogelijkheden afnemen. Hierin zit
een corrigerend effect.
Desalniettemin zijn de ambities hoog en zie je dat het bestand in absolute zin afneemt van 5.117
begin 2018 naar 4.671 ultimo 2021; in totaal een daling van 446 (8,7%).
Aantal uitkeringsgerechtigden
Omschrijving (bedragen x € 1.000)
Uitkeringsgerechtigden per 1-1
Instroom uitkeringsgerechtigden
% instroom t.o.v. stand ultimo vorig jaar
Uitstroom uitkeringsgerechtigden
% uitstroom t.o.v. stand ultimo vorig jaar
Uitkeringsgerechtigden per 31-12
BUIG Uitkeringen / BBZ2004 uitkeringen

2018
2019
2020
2021
5.117
5.066
4.965
4.816
1.791
1.773
1.738
1.686
35%
35%
35%
35%
1.842
1.874
1.887
1.830
36%
37%
38%
37%
5.066
4.965
4.816
4.671
€ 67.720 € 65.506 € 63.842 € 61.891

IBA (rechtstreeks bij werkgevers en via detachering)
We willen het aantal plaatsingen met Indicatie Baan Afspraak (garantiebanen) de komende jaren
uitbreiden. Dit zijn alle plaatsingen, zowel rechtstreeks bij externe werkgevers als ook interne
dienstverbanden bij Senzer met plaatsingen via detacheringen bij externe werkgevers. Hierin zijn ook
de plaatsingen opgenomen die via Senzer voor het UWV gerealiseerd worden. Het gemiddeld aantal
personen stijgt van 341 in 2018 naar 757 in 2021. Voor de begroting gaan we uit van een gemiddelde
bezetting van 32 uur per week. Deze stijging in aantallen gaat uit van het realiseren van een totale
toename van 50 productieve FTE’s (zie ook Totaal FTE productief). De getoonde kosten, zowel de
loonkostensubsidies als de begeleidingskosten, zijn voor het merendeel (plaatsingen via Senzer)
interne verrekeningen.
Gemiddeld aantal personen met Indicatie Baangarantie Banen (IBA's)
Omschrijving (bedragen x € 1.000)
IBA personen rechtstreeks bij werkgevers
IBA personen via Senzer (plaatsing / detachering)
Totaal gemiddeld aantal personen met IBA
Loonkostensubsidies IBA
Vergoeding begeleidingskosten IBA

2018

€
€

25
316
341
3.564 €
880 €

2019

31
467
498
4.665 €
1.285 €

2020

38
590
628
5.954 €
1.617 €

2021

44
713
757
7.267
1.948

Beschut werk
We willen het aantal Beschut Werk plekken de komende jaren uitbreiden conform de opgelegde
taakstelling voor deze arbeidsmarktregio. Dit betekent een stijgen van 73 personen per ultimo 2018
naar 139 personen per ultimo 2021. De financiering hiervan is in de begroting vertaald door middel
van het gemiddelde aantal geplaatsten FTE’s per jaar. De additionele kosten betreffen de
aanzuivering van het tekort op de exploitatie van € 625 per gerealiseerde Beschut Werkplek vanuit
de reserve die daar voor gevormd is.
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Aantal Beschut Werkplekken ultimo jaar
Omschrijving
Beschut werk personen ultimo jaar
Loonkostensubsidies Beschut Werken
Vergoeding begeleidingskosten Beschut Werk
Additionele kosten Beschut Werk

2018
€
€
€

73
630 €
621 €
23 €

2019

95
1.123 €
808 €
41 €

2020
2021
117
139
1.438 €
1.763
1.182
995 €
64
53 €

Nuggers
Voor de Nuggers waren financiële middelen beschikbaar tot en met 2018. Gezien het feit dat er geen
financiering vanuit de subsidiestromen tegenover staat zullen wij de gesubsidieerde plaatsing van
Nuggers na 2018 stoppen. Er worden geen structureel gesubsidieerde contracten aangeboden. Tot
ultimo 2018 zullen nog 35 Nuggers gesubsidieerd geplaatst kunnen worden. Daarna zijn ze niet meer
opgenomen in de begroting. De dienstverlening aan Nuggers blijft overeind, met uitzondering van
gesubsidieerde plaatsingen. Voor 2018 bedragen de kosten € 414.000 (bijzondere lasten gedekt uit
de reserve Nuggers).
VSO-PRO
De VSO-PRO leerlingen worden over het algemeen geplaatst binnen gesubsidieerde plaatsingen.
Deze groep valt ook binnen de te realiseren IBA’s. Senzer is van mening dat we deze groep jongeren
niet los mogen laten. Maatschappelijk niet en derhalve ook financieel niet. Als we deze groep
jongeren niet oppakken binnen de garantiebanen is de kans het grootst dat deze op termijn in de
uitkering komen, voor de rest van hun leven. De financiering hiervan vindt niet plaats binnen de
BUIG. Wij vragen voor deze realisatie een aanvullende bijdrage aan de gemeenten. We verwachten
dat het aantal plaatsingen de komende jaren kan toenemen van 38 per ultimo 2018 naar 70 per
ultimo 2021. Voor 2018 bedragen de kosten € 387.000 (bijzondere lasten gedekt uit de reserve).
Plaatsingen VSO-PRO leerlingen en daaraan verbonden extra kosten
Omschrijving (bedragen x € 1.000)
2018
2019
2020
2021
Aantal plaatsingen VSO-PRO (personen) ultimo jaar
38
50
60
70
Bijdrage gemeenten ivm structurele plaatsingen VSO-PRO €
37 €
448 €
561 €
663

Leerwerkplekken
We realiseren een gemiddeld productieve bezetting op de leerwerkplekken van 86 FTE per jaar. Dit
gaat uit van een gemiddelde productieve waarde van 35% op een plaatsing. Het aantal geplaatsten
bedraagt gemiddeld ongeveer 250 personen. We zien dat er veel begeleiding nodig is op deze
plekken. Dit vraagt wat van onze begeleidingsorganisatie. We constateren dat dit volume behapbaar
is voor onze organisatie en infrastructuur met werkgevers.
WSW
We zien de aantallen WSW geplaatsten de komende jaren afnemen. Dit is het uitgangspunt van de
Participatiewet. Het gemiddeld aantal FTE’s per jaar gaan naar verwachting afnemen van 1.254 in
2018 naar 1.031 in 2021. Deze afname aan productiviteit wordt opgevangen door het plaatsen van
IBA’s, VSO-PRO, beschut werk en leerwerkplekken.
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Totaal FTE productief (in dienst bij werkbedrijf m.u.v. begeleidingsorganisatie)
Door een mixed people concept verder uit te bouwen zijn we als Senzer in staat om het aantal te
plaatsen mensen in een volwaardige productieomgeving verder uit te bouwen. Dit is een belangrijk
onderdeel van het realiseren van onze visie. Burgers volwaardig laten deelnemen aan onze
maatschappij. Daarvoor maken we gebruik van wat de Participatiewet ons te bieden heeft. Het
gemiddelde aantal productieve FTE’s zal kunnen stijgen van 1.700 in 2018 naar 1.850 in 2021, een
stijging van 50 FTE per jaar. Dit is inclusief de WIW plaatsingen (ca 12 FTE jaarlijks gelijkblijvend).
Deze taakstelling van 50 FTE per jaar kunnen plaatvinden binnen alle onderdelen die hierboven
genoemd zijn, behoudens de WSW (geen instroom meer sinds 1-1-2015). In de begroting houden we
rekening met een gemiddelde jaarlijkse stijging van de lonen FTE productief van 1,5% per jaar (incl.
WML, LKS en Uitkeringen). Ook de opbrengsten zijn geïndexeerd met diezelfde 1,5% per jaar.
Totaal FTE Productief
Omschrijving (bedragen x € 1.000)
WSW FTE
Begeleid werken (WSW) FTE
IBA FTE
VSO-PRO FTE
Nuggers FTE
Beschut werken FTE
Leerwerkplekken FTE
WIW FTE
Totaal FTE Productief
Loonkosten FTE Productief
Opbrengsten FTE Productief

2018
2019
2020
2021
1.137
1.068
1.000
934
117
110
104
97
253
374
472
570
30
35
44
52
28
37
65
82
99
86
86
86
86
12
12
12
12
1.700
1.750
1.800
1.850
€ 43.607 € 45.029 € 46.479 € 47.985
€ 19.657 € 20.520 € 21.406 € 22.313

Totaal FTE begeleidingsorganisatie
We zien dat de begeleidingsorganisatie nog een ontwikkeling door moet maken waar het gaat om
professionaliteit, kwaliteit en bejegening. Tevens zijn we de Senzer organisatie nog op aan het
“bouwen”. We willen het goed laten landen in 2017 en 2018. Dit betekent dat onze organisatie en de
mensen die daarin werkzaam zijn (vanuit de begeleidingsorganisatie) de ruimte moeten nemen en
krijgen om te groeien naar het gewenste niveau. De gewenste efficiency resultaten kunnen worden
gerealiseerd als de kwaliteit van de organisatie en de medewerkers eenzelfde ontwikkeling
doormaakt.
Daarnaast zien we dat door de stijging van het totaal FTE productief ook de begeleidingsorganisatie
dienovereenkomstig toe neemt.
Ook onze inspanningen om de ambitie op het terugbrengen van de jaarlijkse instroom en het
verhogen van de jaarlijkse uitstroom te realiseren vraagt om een kwalitatieve en kwantitatieve
investering.
De afname van de begeleidingsorganisatie ontwikkelt zich van 381 FTE per ultimo 2018 naar 356 FTE
ultimo 2021. Een totale daling van 6,5%.
Voor de salarissen van de begeleidingsorganisatie wordt rekening gehouden met een gemiddelde
jaarlijkse stijging van 1% per jaar.
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Op de kosten wordt uitgegaan van de indexering van het CBS huishoudens. Dit is een gemiddeld
percentage van 1% per jaar.
Totaal FTE Begeleidingsorganisatie
Omschrijving (bedragen x € 1.000)
FTE Begeleidingsorganisatie
Loonkosten FTE Begeleidingsorganisatie
Overige kosten Begeleidingsorganisatie

2018
2019
2020
2021
381
370
356
356
€ 25.170 € 24.749 € 24.129 € 24.371
€ 10.821 € 10.915 € 11.011 € 11.108

Financieel perspectief
Indexeringen
In de begroting houden we rekening met een gemiddelde jaarlijkse stijging van de lonen FTE
productief van 1,5% per jaar (incl. WML, LKS en Uitkeringen). Ook de opbrengsten zijn geïndexeerd
met diezelfde 1,5% per jaar.
Voor de salarissen van de begeleidingsorganisatie wordt rekening gehouden met een gemiddelde
jaarlijkse stijging van 1% per jaar.
Op de kosten wordt uitgegaan van de indexering van het CBS huishoudens. Dit is een gemiddeld
percentage van 1% per jaar.
Financiering
BUIG
We volgen daarin de ontwikkelingen van het macro budget conform de begroting van SZW. Het
intertemporaal voorschot en terugbetaling met betrekking tot statushouders is in de begroting BUIG
opgenomen.
Participatiebudget (regionaal aandeel Senzer)
We volgen hier de laatste cijfers van de septembercirculaire en het aandeel Senzer.
Subsidie WSW oud
Op deze subsidie is geen indexering meegenomen. We volgen hier de laatste cijfers ut de
septembercirculaire van 2016.
Algemene bijdragen gemeenten (GR)
Gezien de ontwikkeling van het bestand uitkeringsgerechtigden wordt de algemene bijdrage 2018
verhoogd. We bereiken in 2017 de 5% stijging (trap op). We zien dat we in 2021 weer een daling van
5% realiseren (trap af), waardoor in dat jaar de bijdrage verminderd kan worden. Het betreft een
stijging van € 803.000.
Bijdragen gemeenten VSO-PRO structureel
Om de boven beschreven structurele plaatsing VSO-PRO te kunnen realiseren is een extra
financiering realisatie.
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Subsidies loonkosten IBA’s / Beschut Werk
We gaan uit van de loonwaardes van de betreffende medewerkers IBA’s. Het betreft interne
verrekeningen die betaald worden uit de BUIG middelen.
Begeleidingsvergoeding IBA’s / Beschut Werk
We gaan uit van de medewerkers IBA’s en Beschut Werk geplaats via detacheringen maal de
begeleidingsvergoeding (€ 3.000 per geplaatste IBA / € 8.500 per geplaatst Beschut Werk). Ook dit
betreft interne verrekeningen die betaald worden uit het Senzer deel van het Participatiebudget.
Overige subsidies
Betreft de bonus Beschut Werk (€ 3.000 per gerealiseerde plaatsing), de vergoeding additionele
kosten Beschut Werk (€ 625 per gerealiseerde plaatsing uit de gevormde reserve) en de subsidie IDbanen.
In bijlage 1 is per subsidie, voor zover van toepassing, de verdeling per gemeente weergegeven.
Financiering uitvoering Participatiewet (bedragen x € 1.000)
Omschrijving (bedragen x € 1.000)
BUIG middelen
Participatie budget (aandeel regionaal Senzer)
Subsidiebudget Wsw oud
Bijdrage algemene middelen gemeenten
Bijdrage gemeenten structurele plaatsingen vso-pro
Subtotaal bijdragen gemeenten
Subsidies loonkosten IBA
Subsidies loonkosten Beschut Werk
Vergoeding begeleidingskosten IBA
Vergoeding begeleidingskosten Beschut Werk
Overige subsidies
Totaal financiering uitvoering Participatiewet

2018
2019
€ 70.979 € 72.401
€
3.884 €
4.068
€ 33.440 € 31.473
€ 16.857 € 16.857
€
37 €
448
€ 125.197 € 125.247
€
3.072 €
4.614
€
630 €
1.123
€
947 €
1.402
€
621 €
807
€
374 €
460
€ 130.841 € 133.654

2020
2021
€ 73.366 € 74.344
€
4.276 €
4.453
€ 29.342 € 28.506
€ 16.857 € 16.054
€
561 €
663
€ 124.402 € 124.020
€
5.913 €
7.248
€
1.438 €
1.763
€
1.770 €
2.138
€
995 €
1.181
€
540 €
619
€ 135.058 € 136.969

Bijzondere baten en lasten / onttrekking reserves
In 2015 en 2016 zijn er enkele reserves gevormd uit incidenteel beschikbare middelen. De uitgaven
van deze reserves worden als bijzondere lasten in 2017 en 2018 ingezet voor de daarvoor
aangegeven doelen (middelen motie Kersten, voor 2 jaar deels financiering VSO-PRO en nuggers en
compensatie voor beschut werken vanwege een klein tekort op de exploitatie per beschut werkplek).
Weerstandvermogen
We constateren dat Senzer met de uitvoering van de participatiewet een grote verantwoordelijkheid
op zich heeft genomen. De uitvoering van de Participatiewet kent vele factoren die van invloed zijn
op het (financieel) resultaat. Een behoorlijk aantal daarvan zijn voor Senzer niet beïnvloedbaar. Met
name het Rijksbeleid op de (macro)budgetten, quota doelgroepen en de verdeel systematieken zijn
daar voorbeelden van. Om deze reden is het zeker zinvol om een herbezinning en herberekening te
laten plaatsvinden op het weerstandsvermogen in relatie tot de algemene reserve. We zien dat dit in
de toekomst niet meer alle risico’s gaat dekken. Daarbij komt de vraag in welke mate je deze risico’s
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af wilt dekken. Voor nu hanteren we voor het weerstandvermogen een berekening van 30% van het
totale vermogen van Senzer. Dit is een verouderde methodiek, overgenomen vanuit de Atlant Groep.
Dat uitgangspunt laat overigens zien dat de huidige algemene reserve te laag is (eind 2017 € 7,5
miljoen terwijl dit volgens berekening € 8,8 miljoen zou moeten zijn).
Senzer wil, zoals ook bestuurlijk is afgesproken, een herbezinning op de reserveposities uitvoeren.
Indien deze ontoereikend blijken om de gewenste risico’s af te dekken kunnen deze (deels)
gefinancierd worden uit het gecalculeerde positieve rekeningresultaat zoals deze in de
meerjarenbegroting voor de jaren 2019 tot en met 2021 zijn meegenomen. Dit betreft een positief
saldo van in totaal € 2,9 miljoen.
Reserves 2018 - 2021

(bedragen x € 1.000)
Bedrijfsrestaurant
Informatievoorziening
Innovatie
Niet uitkeringsgerechtigden
Beschutte werkplekken
Participatiewet
Algemene reserve

2019
2020
Stand
2018
2021
31-12-17
dotatie
onttrekking
dotatie
onttrekking
dotatie
onttrekking
dotatie
onttrekking
€
325
€
-22
€
-22
-22
€
€
-22
€
232
€
415
€
774 €
- €
-774 €
- €
- €
- €
- €
- €
€
928
€
-23
€
-41
€
-53
€
-64
4.350 €
€
- € -2.520 €
- €
- €
- €
- €
- €
€
7.537
€
116
1.021
€

Totaal reserves

€ 14.561 €

- €

-3.339 €

- €

-63 €

116 €

-75 €

1.021 €

Stand
31-12-21
€
237
€
232
€
415
€
€
747
€
1.830
€
8.674

-86 € 12.135
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Bijlagen
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Bijlage 1 Bijdragen per gemeente
Bijdragen Gemeenten 2018
bedragen in €

Gemeente

Bijdrage
Wsw-oud

Bijdrage
BUIG

Bijdrage
BBZ

Bijdrage
intertemporale

Extra bijdrage
Plaatsingen

Bijdrage
Participatie

Bijdrage
Algemene

totaal
bijdragen

budget

budget

2004

middelen

VSO-PRO

budget

middelen

gemeente

Asten

1.961.602

2.764.289

1.351

-11.469

1.440

88.941

666.299

5.472.453

Deurne

4.078.657

6.074.661

9.366

-15.209

3.164

258.989

1.381.208

11.790.836

Geldrop-Mierlo

1.633.639

10.300.273

16.511

-25.349

5.365

483.013

2.457.342

14.870.794

Gemert-Bakel

4.311.830

5.212.810

3.342

-16.735

2.715

232.704

1.333.764

11.080.429

Helmond

16.963.630

40.645.092

36.431

-44.447

21.170

2.630.890

9.500.790

69.753.556

Laarbeek

2.604.537

2.975.763

6.656

-9.549

1.550

77.715

777.291

6.433.963

Someren

1.886.065

3.063.892

7.545

-16.145

1.596

111.906

740.315

5.795.174

33.439.960

71.036.781

81.202

-138.903

37.000

3.884.158

16.857.009

125.197.207

Totaal

Bijdragen Gemeenten 2019
bedragen in €

Gemeente

Bijdrage
Wsw-oud

Bijdrage
BUIG

Bijdrage
BBZ

Terugbetaling
intertemporale

Extra bijdrage
Plaatsingen

Bijdrage
Participatie

Bijdrage
Algemene

totaal
bijdragen

budget

budget

2004

middelen

VSO-PRO

budget

middelen

gemeente

Asten

1.854.954

2.825.356

1.351

-23.612

17.433

94.301

666.299

5.436.083

Deurne

3.844.833

6.208.858

9.366

-31.314

38.310

278.065

1.381.208

11.729.328

Geldrop-Mierlo

1.542.075

10.527.819

16.511

-52.189

64.960

504.778

2.457.342

15.061.296

Gemert-Bakel

4.054.231

5.327.968

3.342

-34.455

32.875

249.007

1.333.764

10.966.732

Helmond

15.967.739

41.542.996

36.431

-91.509

256.332

2.737.456

9.500.790

69.950.235

Laarbeek

2.440.386

3.041.502

6.656

-19.660

18.767

85.338

777.291

6.350.280

Someren

1.768.716

3.131.577

7.545

-33.239

19.323

118.786

740.315

5.753.023

31.472.934

72.606.076

81.202

-285.977

448.000

4.067.732

16.857.009

125.246.977

Totaal

Bijdragen Gemeenten 2020
bedragen in €

Gemeente

Bijdrage
Wsw-oud

Bijdrage
BUIG

Bijdrage
BBZ

Terugbetaling
intertemporale

Extra bijdrage
Plaatsingen

Bijdrage
Participatie

Bijdrage
Algemene

totaal
bijdragen

budget

budget

2004

middelen

VSO-PRO

budget

middelen

gemeente

Asten

1.661.734

2.862.900

1.351

-23.612

21.830

99.709

666.299

5.290.212

Deurne

3.620.062

6.291.365

9.366

-31.314

47.974

295.970

1.381.208

11.614.631

Geldrop-Mierlo

1.463.320

10.667.718

16.511

-52.189

81.345

524.343

2.457.342

15.158.389

Gemert-Bakel

3.765.417

5.398.769

3.342

-34.455

41.167

265.095

1.333.764

10.773.099

Helmond

14.952.834

42.095.040

36.431

-91.509

320.987

2.875.061

9.500.790

69.689.634

Laarbeek

2.244.139

3.081.919

6.656

-19.660

23.501

91.668

777.291

6.205.514

Someren

1.634.198

3.173.191

7.545

-33.239

24.197

124.073

740.315

5.670.280

29.341.703

73.570.903

81.202

-285.977

561.000

4.275.919

16.857.009

124.401.759

Totaal

Bijdragen Gemeenten 2021
bedragen in €

Gemeente

Bijdrage
Wsw-oud

Bijdrage
BUIG

Bijdrage
BBZ

Terugbetaling
intertemporale

Extra bijdrage
Plaatsingen

Bijdrage
Participatie

Bijdrage
Algemene

totaal
bijdragen

budget

budget

2004

middelen

VSO-PRO

budget

middelen

gemeente

Asten

1.614.588

2.900.944

1.351

-23.612

25.800

102.555

634.570

5.256.196

Deurne

3.518.408

6.374.968

9.366

-31.314

56.696

304.417

1.315.436

11.547.977

Geldrop-Mierlo

1.413.703

10.809.476

16.511

-52.189

96.134

539.308

2.340.326

15.163.269

Gemert-Bakel

3.674.508

5.470.510

3.342

-34.455

48.652

272.661

1.270.251

10.705.469

Helmond

14.536.352

42.654.420

36.431

-91.509

379.348

3.012.480

9.048.371

69.575.895

Laarbeek

2.189.885

3.122.873

6.656

-19.660

27.773

94.284

740.277

6.162.089

Someren

1.558.766

3.215.358

7.545

-33.239

28.596

127.614

705.062

5.609.702

28.506.210

74.548.550

81.202

-285.977

663.000

4.453.319

16.054.293

124.020.597

Totaal
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Bezoekadres
Montgomeryplein 6
5705 AX Helmond
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5700 AG Helmond
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e. info@senzer.nl
www.senzer.nl

Punten kaderbrief
2018
Minder
regelgeving/
deregulering

Asten

Laarbeek

Eens met de aanpak voor
deregulering / bejegening

Medewerkers van af
begin betrekken bij de
vereenvoudiging van de
regels en de daaraan
verbonden bejegening
van werkzoekenden

GemertBakel *
--

Deurne

Geldrop – Mierlo

Someren

Helmond

Medewerkers van af
begin betrekken bij de
vereenvoudiging van de
regels en de daaraan
verbonden bejegening
van werkzoekenden

Voorstander van minder
regels en een
klantvriendelijke
bejegening die gericht is
op gezamenlijk belang.

Deregulering prima,
ook houden voor
wettelijke
verplichtingen.

Senzer informeert en
bespreekt met
gemeenten wat in het
kader van bejegening tot
nu toe gerealiseerd is en
wat toekomstbeeld is
mbt bejegening.

Medewerkers vanaf begin
meenemen tav
bejegening.
Belangrijk dat Senzer de
ontwikkelingen in het
kader van regelarme
bijstand pro actief volgt
en medewerking verleent
bij mogelijke toekomstige
experimenten

We gaan voor werk

In concept
ondernemingsplan een
uitwerking voor extra
middelen in de begroting
voor jeugdwerkloosheid.
Dit ter ondersteuning van
deze doelgroep.

“Laarbeek werkt”
inpassen in reguliere
uitvoering Senzer

--

“Deurne werkt”
inpassen in reguliere
uitvoering Senzer, op
voorwaarde dat
specifieke werkwijze
“Deurne werkt” over
eind blijft

Graag zien wij de
doelstelling uitgewerkt in
de methode hoe meer
uitstroom naar werk
wordt gegenereerd. En
welke uitdagingen
hebben de individuele
gemeenten hierbij.
Graag nog een toelichting
op de 7 leerlijnen.

Regionale
Cliëntenraad
--

Vakbonden

Input voorjaarsconferentie

--

•
•

•

voorstellen

Verschil durven maken en
grenzen opzoeken
Buiten wettelijke kaders
vraagt om een nieuw kader
en draagvlak
Binnen wettelijke kaders
vraagt om creativiteit

•

Alle verordeningen
opnieuw opstellen
conform
“omgekeerde toets”
Beleidsregels zoveel
als mogelijk
verminderen en
omzetten naar
Uitvoeringsregels
Gereed 1 juli 2018

Werken moet altijd lonen
(voorbeeld Deurne)
Plaatsingen in betaalde
banen moeten gericht zijn
op duurzaamheid
Uitsluitend trajecten waarbij
werk in potentie aanwezig is
opstarten
Geen onderbrekingen in
trajecten nuggers
Bij motivatie altijd in talent
investeren
Vrijwilligerswerk blokkeert
regulier werk
Integrale en vroegtijdige
dienstverlening UWV,
overige partners en Senzer
voor iedereen die niet werkt

•

Landelijke en lokale
effecten armoedeval
middels
compensatie vanuit
extra gelden
gemeenten
voorkomen
gedurende een vast
te stellen periode.
Hiervoor middelen
opnemen in de
begroting
Voor Pro/ VSO /
entree
schoolverlaters en
VSV-ers LKS
verstrekken voor
zowel tijdelijke als
daaropvolgende
vaste
dienstverbanden
Nuggers in het kader
van IBA alleen
basisdienstverlening
aanbieden , géén LKS
Uitkeringsgerechtigden met
BW-indicatie krijgen
voorrang op
nuggers.
Werkzoekenden /
uitkeringsgerechtigd
en die
vrijwilligerswerk
doen hebben
arbeidsvermogen
Iedereen die
vrijwilligerswerk
verricht / kan

Inrichting van een
werkgroep van
gemeenten en Senzer die
vorm gaat geven aan het
werken volgens de
zogenaamde
“omgekeerde toets”.

Aandacht voor
monitoring en
aandacht voor inzet
burgers,
instrumenten en
concreet resultaat

Informeren en bespreken
van de resultaten van
deregulering tot nu toe.
--

--

Kwaliteit van arbeid is
belangrijk, met name
duurzame plaatsing,
scholing, begeleiding.

•

Werken aan
intersectorale
mobiliteit, van werk
naar werk met
aandacht voor high
potentials, jongeren,
etc.

•

•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

Werk niet mogelijk
dan
Maatschappelijke
participatie

Uitgaan wat
mensen wel
kunnen

Senzer moet insteken op
een brede invulling van
de maatschappelijke
deelname. Degene die
niet naar werk kan niet
loslaten en overdragen
naar andere
voorzieningen in
samenspraak. De
betrokkenheid van Senzer
mag niet verdwijnen.
--

Maatschappelijke
participatie voor de
groep die permanent is
aangewezen op
inkomensondersteuning

--

Maatschappelijke
participatie voor de
groep die permanent is
aangewezen op
inkomensondersteuning

Gevraagd wordt om
inzicht te krijgen in de
grootte van de groep en
een plan te maken gericht
op maatschappelijke
participatie. Aandacht
voor overdracht naar
WMO

Aandacht voor
overdracht naar
WMO

In een ambtelijke
afstemming tussen
Senzer en gemeente
Helmond nadere
bespreking en
concretisering verbinding
met de WMO

Mist een vervolg op
de discussie om geen
geld meer te steken
in groepen welke niet
meer bemiddelbaar
zijn

--

•

Maatschappelijke
Participatie is WMO
gerelateerd

•

Deelnemers aan
maatschappelijke
participatie hebben
geen
arbeidsvermogen en
is daarom altijd
WMO-gerelateerd.
Senzer investeert
hierin niet meer

Het versneld screenen
van het
uitkeringsbestand

--

Het versneld screenen
van het
uitkeringsbestand

--

Gemeente is
verantwoordelijk
voor 3D

--

--

--

•

We gaan uit van vertrouwen
ipv wantrouwen.
Handhaven als vertrouwen
wordt geschaad
Leven lang leren is een
grondhouding
Talent niet benutten is
betalen (geldt voor
werkzoekenden, onderwijs,
werkgevers en Senzer)
Werkgevers uitdagen om
talent te adopteren
Talent / competenties die
ontwikkeld zijn binnen
vrijwilligerswerk inzetten
naar betaald werk

•

Handhaving
uitsluitend richten
op de uitstroomdoelstellingen

Het beter aansluiten
van het aanbod van
werkzoekenden op de
vraag van werkgevers

Het beter aansluiten
van het aanbod van
werkzoekenden op de
vraag van werkgevers

•

Goede op persoon
gerichte info
noodzakelijk

•
•

Zoeken naar overlap
en ontbrekend
aansluiting

•
•

Samenwerking in
de Keten

Senzer participeert
volledig in de sociale
netwerkstructuur van de
gemeente en intensiveert
de samenwerking met de
lokale netwerkpartners

verrichten gaat naar
een traject naar
werk.
Senzer pakt 30& van
de statushouders
vanaf het eerste
moment op in een
traject naar werk en
zoekt verbinding
met lokale
initiatieven

--

--

--

--

--

--

--

Er dienen zich steeds
meer nieuwe
doelgroepen aan
(psychische
problematiek, GGD).
Hoe worden
organisaties
geïnformeerd over de
brede doelgroep?
In hoeverre wordt er
gewerkt aan het
verder opbouwen van
de
Ketensamenwerking

•

•

•

Samenwerking moet
vroegtijdig in de keten plaats
vinden
In de keten talent zo vroeg
mogelijk ontdekken
(investeren aan de voorkant)
Instroom op onderwijs
flexibiliseren

Professionalisering
en vakmanschap

--

--

--

--

--

Kritisch kijken naar
huidige
werkprocessen.
Aandacht voor
hiërarchie

--

--

met deze
organisaties?
Onderschrijven de rol
van de teamleiders
inzake belgeleiden,
instrueren en
monitoren van de
medewerkers en
ondersteunen
scholing in o.a.
agogische kennis en
vaardigheden.

Inkomensonderste
uning waar nodig
en rechtmatig

--

--

--

--

--

--

--

--

Medewerkers moeten
weten aan welke
targets zij moeten
voldoen.
--

Het is gericht op
maatwerk

Wij ondersteunen meer
aandacht voor maatwerk,
waarbij ingespeeld wordt
op eigen kracht en
motivatie.

--

--

--

Concretere
onderbouwing op welke
manier medewerkers
worden ondersteund in
het maken van de
afwegingen die nodig zijn
voor een beoordeling en
op wat voor manier de
werkzoekende hierbij
wordt betrokken
Inzichtelijk maken waar
de mogelijkheden en
grenzen van het
maatwerk liggen volgens
Senzer

--

--

--

--

•
•
•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

Lokaal versus
regionaal

Aandacht moet uitgaan
naar het ontwikkelen van
een adequate
infrastructuur en
informatievoorziening.
Wij willen een verdere
uitbouw van de
basisvoorziening in alle
aspecten.

Aansluiting Senzer bij
de teams Zorg &
Welzijn

--

Aansluiting Senzer bij
het gebiedsteam
Deurne

Loketten in sociaal
domein en
sleutelorganisaties
moeten een duurzame
relatie hebben met het
lokale veld van de
gemeente

--

--

--

--

We zijn
professioneel,
gedreven en
integer

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Maatwerk leveren vraagt
om vakmanschap
Cultuur en aansturing moet
maatwerk ondersteunen
De professional gericht
opleiden in het ontdekken
van talent / competenties
Wensberoep ombuigen naar
mogelijkheden op basis
aanwezig talent /
competenties
Al bij de “poort” bepalen
wat het eindperspectief is
en niet meer los laten

•

Senzer investeert in
vakmanschap in
relatie tot de
doelstellingen in het
ondernemingsplan
en creëert hiervoor
ruimte in de
begroting

•

Senzer neemt regie
in alle lokale
projecten die gericht
zijn op
arbeidsmarkttoeleiding.
Gemeenten dragen
daarvoor
beschikbare
middelen over aan
Senzer.

Verschil tussen doelgroepen
kan mits de kansen voor
iedereen gelijk blijven
Maatwerk op basis talent /
competenties ipv
beschikbare
ondersteunende
instrumenten
Maatwerk vraagt
vertrouwen op alle niveaus
Maatwerk mag niet leiden
tot willekeur
Maatwerk heeft een
bandbreedte nodig
Maatwerk ook toepassen bij
onderwijs en werkgevers
Werkomgeving en functies /
taken aanpassen aan talent

De uitdagingen
stimuleren tot
verbetering
Aanvullende
opmerkingen

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Het risico op
onvoldoende
weerstandscapaciteit
verder uitwerken en de
beheersbaarheid in beeld
brengen.
Verbetering management
informatie.
Invulling garantiebanen,
beschut werk, inperking
mis-match.
Aandacht houden voor
solidariteitsbeginsel

Inzicht in tekorten LKS
en consequenties voor
realisatie
garantiebanen

--

Regeling Beschut Werk
uitvoeren conform
taakstelling 2017/2018

De punten zoals genoemd
op blz 6 worden ervaren
als interne
bedrijfsvoering, die moet
worden uitgewerkt in de
relatie met
uitkeringsgerechtigden en
deelnemende
gemeenten.
Wij kunnen ons vinden in
de genoemde
onderwerpen omdat deze
aansluiten bij de
kerntaken van Senzer

--

Inrichten werkgroep
gemeentes en Senzer die
een set van outcomeindicatoren samenstelt
(resultaat eind 2017).

Mist een verdere
invulling van de
begrippen straffen of
belonen.

In de kaderbrief
worden diverse
partners benoemd,
behalve de
vakbeweging.

Inzicht in tekorten LKS
en consequenties voor
realisatie
garantiebanen

Er wordt consequent
gesproeken over
werkzoekenden
terwijl uitdrukkelijk
met elkaar is
afgesproken te
spreken over
werkzoekenden/
uitkeringsgerechtigden
Enige lijn van
inbreng/
samenwerking van en
naar de regionale
cliëntenraad wordt
gemist.
Waardeert de inzet
van Senzer om hoog
op onderwerpen in te
zetten en grote
ambities te
formuleren. Kan
Senzer deze wel
waarmaken?
De RC vraagt nadere
aandacht voor
bejegening,
deregulering,
maatwerk,
communicatie met
achterban en lokaal
versus regionaal.

Kaderbrief 2018 en reacties van gemeenten

*Van de gemeente Gemert – Bakel is geen zienswijze ontvangen ten aanzien van de Kaderbrief 2018

Willen opgaven terug
zien die betrekking
hebben op het
sociaaleconomische
beleid en het
versterken van de
sociaaleconomische
infrastructuur.
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-*-*- ?f\c\e
M\eq\i `j `e .,-2 \\e ]\`k ^\nfi[\e* Jg - fbkfY\i q`ae [\ fi^Xe`jXk`\j <kcXek( ^\d\\ek\ C\cdfe[
$X][\c`e^ Qc% \e _\k CLH M\im`Z\Z\ekild $n\ib^\m\ijgc\`e% ^\]lj\\i[* M\eq\i mf\ik [\
KXik`Z`gXk`\n\k l`k d\k l`kqfe[\i`e^ mXe [\ Y`aqfe[\i\ Y`ajkXe[*
.,-2 _\\]k `e _\k k\b\e ^\jkXXe mXe \\e XXekXc qXb\e6
PffiY\i\`[`e^ \e ]\`k\c`ab\ mfid`e^ n\ibY\[i`a]
P\in\ib\e ^ifk\ `ejkiffd jkXklj_fl[\ij
?wwifekn`bb\c`e^ Gffebfjk\ejlYj`[`\ $GFM%
?wwifekn`bb\c`e^ d\k OQP d*Y*k* [f\c^if\g i\^`jk\i \e gcXXkj\e Y\jZ_lk n\ib
Deq`Z_k\c`ab dXb\e mXe _\k Y\jkXe[
P\i[\i mfid^\m\e XXe d`jj`\ \e m`j`\ mXe M\eq\i6 m\i^ifk\e q\c]i\[qXXd_\`[ \e Y\^\c\`[\e
eXXi $i\^lc`\i% n\ib f] ^XiXek`\YXe\e f] =\jZ_lk Q\ib \e _\k m\ijki\bb\e mXe l`kb\i`e^\e Xcj
mXe^e\k
Bf`e^ ZfeZ\ie
?\ mfid`e^ mXe _\k n\ibY\[i`a] _\\]k d\k eXd\ Y\jkXXe l`k _\k gcXXkj\e mXe Xcc\ d\[\n\ib\ij mXe [\
[i`\ fi^Xe`jXk`\j Y`ee\e M\eq\i* ?XXiY`a `j m\\c fm\ic\^ ^\mf\i[ d\k JL)\e \e fe[\i_Xe[\c`e^\e d\k
BJÇM( fd k\ bfd\e kfk \\e jfZ`XXc gcXe* C\k gifZ\j _\\]k d\\i k`a[ `e Y\jcX^ ^\efd\e [Xe
XXemXeb\c`ab ^\[XZ_k* Q\ _\YY\e ^\ZfejkXk\\i[ [Xk [`k [\ d\[\n\ib\ij cXe^\i [Xe ^\n\ejk `e
feq\b\i_\`[ _\\]k ^\_fl[\e nXk _\\]k X]^\c\`[ mXe _\k [X^\c`abj\ n\ib* ?\ Y\ff^[\ \]]`Z`\eZpjcX^\e
Y`ee\e [\ fi^Xe`jXk`\ _\YY\e n\ ef^ e`\k mfc[f\e[\ blee\e i\Xc`j\i\e* ?`k _\YY\e n\ ^\[l`[ d\k
\\e X]eXd\ mXe ]fidXk`\ mXe .(1!* ?ffi [\ m\i_ff^[\ `ejkiffd mXe l`kb\i`e^j^\i\Z_k`^[\e `j [`k e`\k
^\i\Xc`j\\i[* ?XXieXXjk q`ae ffb [\ n\ibgifZ\jj\e mXe Y\`[\ fi^Xe`jXk`\j `e \cbXXi ^\jZ_fm\e* Q\
q`\e [Xk n\ ffb `e .,-3 ef^ Y\q`^ q`ae d\k [`k gifZ\j*
Q\ _X[[\e fejq\c] `eqXb\ [\ l`kb\i`e^j[fjj`\ij [\ kXXbjk\cc`e^ fg^\c\^[ fd `e .,-2 \\e l`kjkiffd k\
i\Xc`j\i\e [`\ ^\c`ab `j XXe [\ `ejkiffd gclj -! \okiX* ?`k _\YY\e n\ e`\k ^\i\Xc`j\\i[* ?\ `ejkiffd
Y\[if\^ -435 [fjj`\ij( [\ l`kjkiffd -23. [fjj`\ij( g\i jXc[f \\e kf\eXd\ mXe .,3 l`kb\i`e^j)
[fjj`\ij* H\k eXd\ [\ ^ifk\ `ejkiffd mXe jkXklj_fl[\ij( d\k `e kfkXXc \\e kf\eXd\ mXe .13
l`kb\i`e^j[fjj`\ij( _\\]k fej [XXi mXe X]^\_fl[\e* Jfb q`\e n\ [Xk Y`ee\e [\ KXik`Z`gXk`\n\k( nXXiY`a
`ejkiffd Q<EJIB \e QMQ e`\k d\\i Y\jkXXk( [\ `ejkiffd mXe [\ [f\c^if\g Zfdgc\o\i `j ^\nfi[\e*
?`k aXXi _\YY\e n\ df[\cc\e fekn`bb\c[ _f\ n\ibqf\b\e[\+l`kb\i`e^j^\i\Z_k`^[\e k\ gcXXkj\e d\k
GFM fg n\ibgc\bb\e* H\k eXd\ _\k `eq`Z_k\c`ab \e Y\_\\ijYXXi dXb\e mXe [\ $cXe^[li`^\% ]`eXeZ`uc\
m\igc`Z_k`e^\e \e _f\ [\q\ gcXXkj`e^\e `e [lliqXd\ i\)`ek\^iXk`\ fd k\ q\kk\e q`ae [XXiY`a _\k
l`k^Xe^jglek*
H\k _\k OQP _\YY\e n\ `ek\ej`\] fm\ic\^ ^\_X[ fm\i [\ `e[`ZXk`\ ^XiXek`\YXe\e( Y\jZ_lk n\ib \e
_\k mlcc\e mXe _\k [f\c^if\g i\^`jk\i Zfe]fid [\ KXik`Z`gXk`\n\k* GXe[\c`ab _\YY\e n\ ^\ZfejkXk\\i[
[Xk _\k XXekXc `e[`ZXk`\j YXXe^XiXek`\YXe\e jk\ib XZ_k\iYc\\] \e _\\]k _\k PIB cXe^ XXe^\^\m\e [Xk
Y\jZ_lk n\ib fe[\i [\ ^\^\m\e iXe[mffinXXi[\e \\e m\\c k\ [li\ fgk`\ nXj* Jd[Xk Y\jZ_lk n\ib
ef^ e`\k m\igc`Z_k nXj q`ae \i Xdg\i mXe [`\ YXe\e ^\i\Xc`j\\i[* M\eq\i _\\]k - gc\b ^\i\Xc`j\\i[*
=`ee\e <iY\`[j`ek\^iXk`\ `j `ek\ej`\] ^\n\ibk XXe dXeX^\d\ek`e]fidXk`\ fd d\\i q`Z_k k\ bi`a^\e fg
_\k q`kk\e[ Y\jkXe[ nXXi _\k ^XXk fd `eq\kYXXi_\`[ `e [\ XiY\`[jdXibk* ?\ gXik`Z`gXk`\cX[[\i qfXcj n\
[`\ b\ee\e Y`ee\e [\ QQ= `j e`\k d\\i kf\i\`b\e[* M\eq\i n`c `eq`Z_k `e nXk `\dXe[j bnXc`k\`k\e q`ae
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\e nXk [\ `eq\kYXXi_\`[ `j mXe [\ n\ibqf\b\e[\+l`kb\i`e^j^\i\Z_k`^[\ fg [\ XiY\`[jdXibk* ?XXi `j
_\ie`\ln[ `eq`Z_k mffi ef[`^* ?\ \\ijk\ jkXgg\e q`ae ^\q\k* Q\ _\YY\e [\ `e]fidXk`\ l`k Y\jkXXe[\
jpjk\d\e ^\)_\i)ilYi`Z\\ik \e XXe^\mlc[ d\k eff[qXb\c`ab\ `e]fidXk`\* ?\ mfc^\e[\ jkXg qXc q`ae fd
[`k mffi \\e ^iffk [\\c mXe _\k q`kk\e[ Y\jkXe[ $-*.,,% k\ [f\e \e [\q\ `e]fidXk`\ d\k i\^\cdXXk fg k\
jZ_fe\e* Jfb [\ m\iY`e[`e^ d\k Xe[\i\ gXik`a\e( qfXcj fe[\in`aj `j \\e mfc^\e[\ jkXg*
De .,-2 `j M\eq\i \i n\[\ifd `e ^\jcXX^[ d\\i d\[\n\ib\ij k\ [\kXZ_\i\e* PXe [\ [f\c^if\g\e
n\ibk el il`d 51! Yl`k\e [\ [\li\e mXe M\eq\i( nXXimXe --! m`X Y\^\c\`[ n\ib\e \e -0! fg cfZXk`\
`e ^if\egifa\Zk\e*
?`k _\\]k l`k\`e[\c`ab ^\c\`[ kfk \\e bc\`e gfj`k`\] i\jlckXXk mXe É /,,*,,, fm\i .,-2* C\k <c^\d\\e
Y\jklli mXe M\eq\i qXc Y`a [\ mXjkjk\cc`e^ mXe [`k aXXim\ijcX^ eX[\i\ Y\jcl`k\e e\d\e fm\i [\
Y\jk\dd`e^ \imXe*

-*-*. <c^\d\e\ fekn`bb\c`e^\e
Jg - fbkfY\i .,-2 nXj [\ i\Xc`jXk`\ mXe [\ fi^Xe`jXk`\ M\eq\i \\e ]\`k* De .,-2 _\YY\e n\ m\\c k`a[
\e XXe[XZ_k Y\jk\\[ XXe [\q\ ]\`k\c`ab\ fgi`Z_k`e^ mXe _\k n\ibY\[i`a]* Pffi .,-2 d\k l`k cffg eXXi
.,-3 blee\e n\ d\c[\e [Xk [\ ]lj`\ `j X]^\ife[( `\[\i\\e _\\]k \\e ]leZk`\ ^\bi\^\e* @i nXi\e \\e
/)kXc Y\qnXi\e \e [`\ q`ae `ed`[[\cj [ffi Y\ki\]]\e[\ Zfdd`jj`\ fe^\^ife[ m\ibcXXi[* Hfd\ek\\c q`ae
\i ef^ [`m\ij\ mXZXkli\j [`\ df\k\e nfi[\e `e^\mlc[( d\k eXd\ `e [\ _f\b mXe l`kb\i`e^\e* ?\q\ q`ae
df\`c`ab `e k\ mlcc\e ^\q`\e [\ Y\g\ibk\ Y\jZ_`bYXXi_\`[ mXe O`kb\i`e^jjg\Z`Xc`jk\e* Jfb _\k l`kmf\i\e
mXe _\k ^\e\iXk`\gXZk $Xcj fe[\i[\\c mXe _\k jfZ`XXc gcXe% c\`[k \ikf\ [Xk Y\_ffic`ab nXk d\[\n\ib\ij
[`\ [XXimffi blee\e b`\q\e [`k ffb [f\e $1,! n\ib\e( 3,! [ffiY\kXc\e \e -,,! g\ej`f\efgYfln%*
?Xk Y\k\b\ek mXXb [Xk c\`[`e^^\m\e[\ \e bX[\i]leZk`\j d`e[\i ZXgXZ`k\`k blee\e `eq\kk\e \e [`\
ZXgXZ`k\`k `j [lli[\i* ?XXieXXjk df\k m\i^\c`abYXi\ \og\ik`j\ kfZ_ XXe^\kifbb\e \e `e^\n\ibk nfi[\e
C\k >lcklli kiXa\Zk `j ^\jkXik jXd\e d\k [\ JLÇ\e \e Oe`kpJe\ fd k\ bfd\e kfk feq\ b\ienXXi[\e*
QXXi _\ib\ek feq\ fd^\m`e^ XXe [Xk n`a d\[\n\ib\ij q`ae mXe M\eq\i* C\k kfkXc\ HXeX^\d\ek _\\]k
`e .,-2 `ek\ej`\m\ kiX`e`e^ ^\bi\^\e mXe [\ =c`kj Biflg \e [Xk q\kk\e n\ [ffi `e .,-3*
?\ fekmc\Z_k`e^ d\k C\cdfe[ `j X]^\ife[( dXXi nXj \\e cXjk`^ kiXa\Zk [Xk ffb m\\c `ejgXee`e^ _\\]k
^\miXX^[ fd [XXi mffi Y\`[\ gXik`a\e ^f\[ l`k k\ bfd\e* ?\ e`\ln\ _llifm\i\\ebfdjk d\k C\cdfe[
$mffiXcjef^ - aXXi% \e d\k _\k OQP $.o1 aXXi% qXc _fg\c`ab Y`ee\ebfik nfi[\e X]^\ife[* ?Xk cXXkjk\
qXc `e _\k bX[\i mXe \\e kf\e\d\e[\ \e `ek\ej`\m\i\ jXd\en\ib`e^ ef^ c\`[\e kfk \\e XXe^\gXjk\
`ei`Z_k`e^* ?\ jgc`kj`e^ mXe [\ D>N Xggc`ZXk`\ BQM0Xcc `j Y\^`e .,-3 ^\i\Xc`j\\i[* @Z_k\i Y\jZ_`bb\e
n\ ef^ fm\i k\ n\`e`^ ^\c`abk`a[`^ n\ib\e[\ c`Z\ek`\j nXXi[ffi q\b\i ^\\e fgk`dXc\ n\ib`e^ `eqXb\
B=< \e MOQD XXen\q`^ `j* ?`k `j \\e Y\cXe^i`ab XXe[XZ_kjglek* D\[\i\\e q`k fg _\kq\c][\ e\kn\ib(
dXXi \i q`ae ef^ n\c g\i]fidXeZ\ gifYc\d\e* ?\ `ek\ie\ m\i_l`q`e^ `j ffb Y\^`e .,-3 X]^\ife[
`eZclj`\] _\k m\i[\i `emf\i\e mXe _\k ^\Y`\[j^\i`Z_k n\ib\e* Q\ blee\e ZfeZcl[\i\e [Xk _\k
X]^\cfg\e _Xc]aXXi ]c`eb d\k fej q\c] Y\q`^ q`ae ^\n\\jk \e fg [\ fe[\i[\c\e Zlcklli( D>N \e
Y\[i`a]jmf\i`e^ Yc`a]k [Xk ffb q\b\i ef[`^*
?\ jXd\en\ib`e^ \e [\ i\cXk`\ d\k [\ n\ib^\m\ij `e feq\ XiY\`[jdXibki\^`f `j ^f\[* C\k qf m\\c Xcj
df^\c`ab fi^Xe`j\i\e mXel`k \\e XXejgi\\bglek `j ^f\[ mfid^\^\m\e* ?\ n`c fd `eZclj`\] k\ n\ib\e
[ffi [\ n\ib^\m\ij `j \i XYjfcllk* Q\ib^\m\ij n\k\e fej ^f\[ k\ m`e[\e \e dXb\e ^\Yil`b mXe fej7
mXZXkli\j ^\ef\^* <Xe[XZ_kjglek _`\iY`a `j n\c [Xk Y`a mXZXkli\j ef^ k\ m\\c ^\[XZ_k nfi[k mXel`k [\
i\^lc`\i\ bX[\ij nXXiY`a m\\c ^\miXX^[ nfi[k XXe b\ee`j( ble[\ \e Zfdg\k\ek`\j* Q`a df\k\e fej ef^
d\\i i`Z_k\e fg _\k kiXej]fid\i\e mXe [\q\ Y\jkXXe[\ ]leZk`\j \e qf df^\c`ab ef^ Y\k\i _\k fge`\ln
`ei`Z_k\e mXe Zfdgc\k\ n\ibgifZ\jj\e* ?`k Yc`a]k \\e Y\cXe^i`ab XXe[XZ_kjglek fd[Xk n\( b`ab\e[ eXXi
_\k Y\jkXe[ [Xk jk\\[j kiXejgXiXek\i nfi[k( df\k\e ZfejkXk\i\e [Xk [\ Xc ^\j`^eXc\\i[\ d`jdXkZ_
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kljj\e miXX^ \e XXeYf[ XYjfcllk \\e i\Xc`k\`k `j* HXXi ffb feq\ Xc XXe^\gXjk\ ]leZk`\j $fgmXe^\e
l`kjkiffd QMQ% blee\e n`a dfd\ek\\c e`\k mfc[f\e[\ `e^\mlc[ bi`a^\e*
;P_ LLYMZO
FnXc`k\`k `e ZfdY`eXk`\ d\k `eq\kYXXi_\`[ mXe [\ n\ibqf\b\e[\e `j e`\k ^f\[* ?\ Y\cXe^i`abjk\
Y\c\dd\i`e^\e q`ae b`e[\ifgmXe^( m\imf\ijgifYc\d\e( jZ_lc[\egifYc\dXk`\b( m\ijcXm`e^( q`\bk\(
jg\Z`]`\b\ \`j\e bc\[`e^ $n\c f] e`\k [iX^\e _ff][[f\b( Y`[^\c\^\e_\`[% \e d\k eXd\ [\ Xidf\[\mXc*
Q\ib\e df\k cfe\e \e [Xk `j e`\k Xck`a[ _\k ^\mXc [ffi [\ _ff^k\ mXe [\ l`kb\i`e^ `e ZfdY`eXk`\ d\k
Y`aqfe[\i\ Y`ajkXe[ \e _\k ^\Yil`b mXe Xcc\ic\` ^\c[\e[\ i\^\c`e^\e* ?Xk n\ibk eXkllic`ab e`\k
dfk`m\i\e[* C\k _\YY\e mXe mi`an`cc`^\ijn\ib( _\k m\ic\e\e mXe dXek\cqfi^ `e ZfdY`eXk`\ d\k [\
Xidf\[\mXc n\ibk ef^ \okiX Y\c\dd\i\e[ Y`a _\k gcXXkj\e mXe bXe[`[Xk\e* ?\ Y\eX[\i`e^ mXe
jkXklj_fl[\ij bXe jlZZ\jmfcc\i d`kj n`a [Xk fg \\e Xe[\i\ dXe`\i ^XXe XXegXbb\e* Q\ib
m\i^\dXbb\c`abk [\ `eYli^\i`e^ \e [\ kXXcfekn`bb\c`e^* ?\ mXXb kfk el kf\ ^\mfc^[\ XXegXb7 \\ijk
`eYli^\i\e \e [Xe XXe [\ jcX^ Yc`abk `e [\ giXbk`ab e`\k k\ n\ib\e* Cf\ bfik\i `e [\ Y`ajkXe[ _f\ ^ifk\i
[\ bXej [Xk n`a bXe[`[Xk\e jlZZ\jmfc blee\e gcXXkj\e*
ELXPYaL__PYO
<cj n\ibY\[i`am\e jlZZ\jmfc qfl[\e df\k\e q`ae( [Xe `j M\eq\i \\e n\ibY\[i`a] nXXi `e `\[\i ^\mXc
\\e _\c\Yf\c iXe[mffinXXi[\e XXen\q`^ q`ae [`\ [`k Y\mfi[\i\e*
QXXi n`a el n\c b\`_Xi[ k\^\e XXe cfg\e `j [Xk \i XXe [\ \e\ bXek [\ k\i\Z_k\ miXX^ `j fd k\ bfd\e
kfk `emlcc`e^ ZXgXZ`k\`kjmiXX^ \e [XXid\\ l`kjkiffd l`k [\ l`kb\i`e^ \e k\m\ej [\ n\ej fd `e _\k bX[\i
mXe [\ Y\a\^\e`e^ Yli^\ij mXel`k \\e gfj`k`\m\ ^ife[_fl[`e^ `e Y\n\^`e^ k\ bi`a^\e* C\k gcXXkj\e mXe
el^^\ij ^\\]k n\c `emlcc`e^ XXe [\ ZXgXZ`k\`kjmiXX^( dXXi ^\\e l`kjkiffd l`k [\ l`kb\i`e^ \e `e [\
]`eXeZ`\i`e^ `j \i ^\\e i\b\e`e^ d\\ ^\_fl[\e*
De Y\n\^`e^ bi`a^\e Y\k\b\ek ffb [Xk Yli^\ij l`k _le Zfd]fikqfe\ df\k\e bfd\e( [Xk m\iXe[\i`e^
jgXee\e[ \e jfdj q\c] Y\_ffic`ab `e^i`agk `e c\m\ej mXe Yli^\ij* De [\ Zfek\ok mXe [\ \\i[\i^\ef\d[\
Xidf\[\mXc m`e[\e l`kb\i`e^j^\i\Z_k`^[\e [`k e`\k gi\kk`^*
Jfb Y`a \\e gfj`k`\m\ Y\a\^\e`e^ mXe feq\ bXek `j \i jgiXb\ mXe _\k l`kf\]\e\e mXe [ilb fd k\
m\iXe[\i\e( XZk`\ k\ e\d\e \e d\\i q\c]i\[qXXd k\ nfi[\e* ?ffi Y\c\dd\i`e^\e fg k\ il`d\e \e
mXe d\ej\e \\e m\iXe[\i\e[\ d`e[ j\k k\ \`j\e blee\e \i d\\i bXe[`[Xk\e ^\gcXXkjk nfi[\e* ?Xk
bXe n\c c\`[\e kfk d\\i XXecffg Y`a gfc`k`\b\ gXik`a\e( Y\jklli[\ij \e Zc`uek\eiX[\e*
?\ \\ijk\ dXXki\^\c `e _\k bX[\i mXe [\i\^lc\i`e^ `eqXb\ [\ Y\kXXc[Xkld _\\]k Xc XXi[`^ nXk
Zfddfk`\ m\iffiqXXbk( [lj ^\n\ejk\ [\i\^lc\i`e^ Y\k\b\ek dXXkn\ib \e dXXkn\ib Y\k\b\ek
[XXid\\ ffb [Xk qXb\e e`\k mffi `\[\i\\e _\kq\c][\ d\\i nfi[\e ^\i\^\c[* F\iekXXb mXe M\eq\i `j
\e Yc`a]k n\ib ^\i\cXk\\i[ nXXiY`a n\c $\ogc`Z`\k\i% [\ jXd\en\ib`e^jX]jgiXb\e \e [\ [XXiY`a _fi\e[\
ifcm\i[\c`e^ [l`[\c`ab df\k\e nfi[\e X]^\jk\d[*
Q\ q`\e [Xk `e .,-2 [\ kf\eXd\ mXe jkXklj_fl[\ij Y`ee\e [\ XiY\`[jdXibki\^`f _\\]k ^\c\`[ kfk \\e
m\i_ff^[\ `ejkiffd `e [\ l`kb\i`e^* <cj a\ [\q\ ]XZkfi l`k [\ `ejkiffd .,-2 qfl ]`ck\i\e q`\ a\ [Xk n\
fej Y\jkXe[ i\[\c`ab jkXY`\c _\YY\e n\k\e k\ _fl[\e `e .,-2* Jg q`Z_ \\e ^f\[\ gi\jkXk`\* De .,-2
q`ae ZX* 1,, g\ijfe\e l`k^\jkiffd[ eXXi i\^lc`\i n\ib* Q\ _\YY\e n\ feq\ XdY`k`\ l`kjkiffd 8
`ejkiffd gclj - ! [\jfe[Xebj e`\k n\k\e k\ i\Xc`j\i\e* Pffi .,-3 _\YY\e n\ [\q\ XdY`k`\ Y`a^\jk\c[*
Pffi [\ `ejkiffd mXe jkXklj_fl[\ij _\YY\e n\ mffi .,-2 \e .,-3 \okiX =ODB d`[[\c\e
XXe^\miXX^[ \e ^\bi\^\e( n\cb\ `e [\ aXi\e .,-4 \e m\i[\i ^\bfik ^XXe nfi[\e fg feq\ =ODB
d`[[\c\e*
?XXieXXjk q`\e n\ [Xk [\ Y`a[iX^\ mffi [\ QMQ _f^\i `j [Xe n\ ^\ZXcZlc\\i[ _\YY\e `e feq\
Y\^ifk`e^* Q\ q`\e n\c [Xk [\ Y`a[iX^\ Yc`a]k X]e\d\e [\ bfd\e[\ aXi\e eXXi _\k m\inXZ_k\ e`m\Xl
mXe É ./*,,, `e .,., \e m\i[\i*
Q\ dXb\e fej ^ifk\ qfi^\e fd [\ ]`eXeZ`\i`e^ mXe PMJ+KLJ c\\ic`e^\e $d\k `e[`ZXk`\ D=< + Y\jZ_lk
n\ib%* De .,-2 _\YY\e n\ -,4 g\ijfe\e ^\gcXXkjk `e ^XiXek`\YXe\e $4. ]k\( -.5 ^XiXek`\YXe\e mXe
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.1 lli% \e jc\Z_kj - Yli^\i ^\gcXXkjk fg Y\jZ_lk n\ib* ?`k [f\e n\ d\k k`a[\c`ab\ ZfekiXZk\e* @Z_k\i `e
.,-3 jkXXe n\ mffi [\ b\lq\ [\q\ ZfekiXZk\e k\ m\ic\e^\e mffi feY\gXXc[\ k`a[* ?`k ^\\]k \\e
cXe^[li`^\ ]`eXeZ`uc\ m\igc`Z_k`e^ eXXi [\ kf\bfdjk* ?f\e n\ [`k n\c f] e`\k: PXel`k ]`eXeZ`\\c ff^glek
ZfejkXk\i\e n\ [Xk [\ ]`eXeZ`uc\ d`[[\c\e \i e`\k q`ae* PXel`k dXXkjZ_Xgg\c`ab\ ff^glek `j _\k
n\ej\c`ab fd [\q\ cXe^[li`^\ m\igc`Z_k`e^ n\c XXe k\ ^XXe* De .,-3 [`\e\e n\ _`\ifm\i \\e _\c[\i \e
^\qXd\ec`ab jkXe[glek `e k\ e\d\e* <cj [`k Y\jcl`k \i ef^ e`\k `j qlcc\e n\ ZfekiXZk\e [`\ [\ dXo`dXc\
cffgk`a[ mXe ./ dXXe[\e _\YY\e [fficfg\e e`\k m\ic\e^\e* ?`k XZ_k\e n`a \\e k\ ^iffk ]`eXeZ`\\c i`j`Zf*
?XXieXXjk ^fc[\e `e .,-2 ^\\e i\^`f ^\Yfe[\e X]jgiXb\e* De .,-3 q`ae _`\imffi kXXbjk\cc`e^\e
fg^\c\^[ g\i ^\d\\ek\ $0, mffi [\ kfkXc\ XiY\`[jdXibki\^`f%* ?\ bfjk\e _`\imXe q`ae d\\^\efd\e `e
[\ kf\^\b\e[\ =ODB d`[[\c\e* @Z_k\i `e[`\e kXXbjk\cc`e^\e e`\k nfi[\e ^\i\Xc`j\\i[ [`\e\e [\q\
d`[[\c\e k\il^Y\kXXc[ k\ nfi[\e* H\k jkXXkj\Zi\kXi`j Fc`aejdX _\YY\e n\ X]^\jgifb\e [Xk n\ [\
Y\jZ_`bYXi\ d`[[\c\e mffi [\q\ kXXbjk\cc`e^ fg e`m\Xl mXe [\ kfkXc\ XiY\`[jdXibki\^`f df^\e
Y\jZ_fln\e* De[`\e n\ [\ kfkXc\ kXXbjk\cc`e^ mXe 0, i\Xc`j\i\e blee\e n\ [ffi d`[[\c mXe jfc`[Xi`k\`k
\`bXXij d`[[\c\e [XXifg `eq\kk\e* C\k jki\m\e mXe M\eq\i `j fd qf m\\c Xcj df^\c`ab [\ kXXbjk\cc`e^
g\i ^\d\\ek\ k\ i\Xc`j\i\e*

-*-*/ =\c\`[jm`j`\ mXe _\k Y\jklli
Jfb `e [\ Y\^ifk`e^ .,-2 _\\]k _\k Y\jklli mXe M\eq\i [\ c`ae ^\mfc^[ fd qf m\\c Xcj df^\c`ab [\
Y\eX[\i`e^ k\ b`\q\e [Xk l`kjkiffd eXXi n\ib ^f\[ `j mffi d\ej\e `e _\k Xc^\d\\e* M\eq\i qXc [Xe
ffb Xck`a[ fe[\iqf\b\e nXk [\ df^\c`ab_\[\e kfk XiY\`[ q`ae $_f\ Y\g\ibk ffb% \e df^\c`ab_\[\e
Zi\ui\e fd [\q\ k\ Y\elkk\e* Q\ib \\ijk* ?XXimffi ^XXe n\ eXln\ \e `ek\ej`\m\ i\cXk`\j XXe d\k _\k
Y\[i`a]jc\m\e Y`ee\e [\q\ XiY\`[jdXibki\^`f \e $`e[`\e elk XXekffeYXXi% ffb [XXiYl`k\e*
N\ d\\i fd[Xk [\ KXik`Z`gXk`\n\k ef^ femfcbfd\e_\[\e \e YcfbbX[\j _\\]k fg [`k ^\Y`\[ `j( eXXjk
[\ `ek\ie\ ]fZlj fg [\ mfid`e^ mXe _\k n\ibY\[i`a]( [Xk ffb [\ ffiqXXb mXe _\k ef^ dXXi kiXX^
i\Xc`j\i\e mXe i\jlckXk\e* ?\q\ ki\e[ q`\e n`a `e _\\c _\k cXe[ \e `j [XXid\\ Y\b\e[ \e fe[\ib\e[*
?\ n\k nfi[k [XXi jkXga\ mffi jkXga\ fg XXe^\gXjk* ?\ il`dk\ [`\ [Xk Y`\[k nfi[k [ffi M\eq\i
dXo`dXXc Y\elk*
?\ KXik`Z`gXk`\n\k ^XXk l`k mXe _\k i\^lc`\i gcXXkj\e mXe d\[\n\ib\ij m`X _\k jpjk\\d mXe
cffebfjk\ejlYj`[`\ \e _\k ~m\igc`Z_kÄ `e [`\ejk e\d\e mXe d\[\n\ib\ij d\k \\e X]jkXe[ kfk [\
XiY\`[jdXibk `e [\ mfid mXe ^XiXek`\YXe\e* C\k Y\ki\]k _`\i _\k i\Xc`j\i\e mXe l`k\`e[\c`ab -.1*,,,
mXe [\i^\c`ab\ YXe\e mffi _\\c I\[\icXe[* <cj n\ib^\m\ij \e fm\i_\`[ q`Z_ _fl[\e XXe [\ ^\dXXbk\
X]jgiXb\e `e _\k MfZ`XXc <bbffi[ nfi[k [\ ~hlfkldi\^\c`e^Ä( [`\ fm\i`^\ej n\c [\\c l`kdXXbk mXe _\k
gXbb\k n\k^\m`e^( mfficfg`^ e`\k kf\^\gXjk* N\m\ej `j \i jgiXb\ mXe \\e df^\c`ab_\`[ mffi ^\d\\ek\e
fd Y\jZ_lkk\ n\ibgc\bb\e `e k\ q\kk\e k\^\e _\k n\kk\c`ab d`e`dldcffe( Xc_f\n\c [XXi `e [\
l`kn\ib`e^ ef^ i\[\c`ab m\\c fe[l`[\c`ab_\`[ fm\i Y\jkXXk* Sfn\c mffi [\ ^XiXek`\YXe\e Xcj Y\jZ_lk
n\ib ^fc[ \\e `e[`ZXk`\ [`\ [ffi _\k OQP fg m\iqf\b mXe [\ ^\d\\ek\ nfi[k l`k^\mf\i[* K\i
- aXelXi` .,-3 `j [Xk mffi [\ ^XiXek`\YXe\e XXe^\gXjk* Jfb `e[`m`[l\c\ Yli^\ij blee\e \\e `e[`ZXk`\
XXemiX^\e*
Pffi ^XiXek`\YXe\e _\YY\e n\ \\e \`^\e ^\mXc`[\\i[ jpjk\\d $?Xi`lj%* C`\imffi `j [\ kf\kj mXe _\k
OQP e`\k d\\i eff[qXb\c`ab* ?XXieXXjk q`ae \i ^if\g\e [`\ [`i\Zk [\ `e[`ZXk`\ ^XiXek`\YXXe bi`a^\e( k\
n\k\e [\ _\c\ Qjn gfglcXk`\( [\ PMJ+KLJ c\\ic`e^\e \e mXeX] .,-3 ffb `\[\i\\e [`\ m`X [\
giXbk`abiflk\ XXekffeYXXi e`\k `e jkXXk `j q\c]jkXe[`^ _\k d`e`dldcffe k\ m\i[`\e\e*
Pffi Y\jZ_lk n\ib [`\ek _\k OQP \\e `e[`ZXk`\ X] k\ ^\m\e* ?`k bXe fg m\iqf\b mXe M\eq\i f] mXe [\
Yli^\i q\c]*
=\_Xcm\ [\ jfZ`Xc\ [f\cjk\cc`e^\e( nXXiY`a d\[\n\ib\ij eXXi m\idf^\e nfi[\e l`k^\[XX^[( c\`[k _\k
ZfeZ\gk mXe M\eq\i \i ffb kf\ [Xk [\ \ogcf`kXk`\ Y`ee\e [\ Y\jZ_`bYXi\ ]`eXeZ`uc\ bX[\ij Yc`a]k* ?Xk
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i\jlck\\ik \i`e [Xk [\ ^\d\\ek\e ^\\e \okiX ]`eXeZ`uc\ d`[[\c\e Y\jZ_`bYXXi _f\m\e k\ jk\cc\e* @Z_k\i
[ffi [\ jk`a^`e^ mXe _\k XXekXc l`kb\i`e^j^\i\Z_k`^[\e $d\k eXd\ `ejkiffd jkXklj_fl[\ij \e _\k e`\k
i\Xc`j\i\e mXe [\ \okiX - ! fg [\ `ejkiffd Xcj l`kjkiffd( `j _\k Y\jkXe[ ^\jk\^\e Yfm\e [\ 1! k\e
fgq`Z_k\ mXe - aXelXi` .,-1* N\e fgq`Z_k\ mXe - aXelXi` .,-2 `j [\q\ jk`a^`e^ fg - aXelXi` .,-3 ef^
Y\e\[\e [\ 1! nXXi[ffi ^\\e m\i_f^`e^ mXe [\ Xc^\d\e\ Y`a[iX^\ Zfe]fid [\ BL nfi[k kf\^\gXjk*
De[`\e [`k `e .,-3 fekjkXXk qXc [`k c\`[\e kfk \\e m\i_ff^[\ Xc^\d\e\ Y`a[iX^\ `e .,-3*

*'*'- DPLWT^L_TP aLY OZPWXL_TRSPTO PY ]PNS_XL_TRSPTO
?\ [X^\c`abj\ c\`[`e^ mXe _\k Y\[i`a] `j `e _Xe[\e mXe _\k dXeX^\d\ekk\Xd mXe M\eq\i fe[\i c\`[`e^
mXe [\ Xc^\d\\e [`i\Zk\li \e Y\jkXXk m\i[\i l`k [i`\ [`i\Zk\li\e*
?\ gi`dX`i\ XZk`m`k\`k\e q`ae m\i[\\c[ fm\i [\ X][\c`e^\e Q\ib " KXik`Z`gXk`\ $Bif\emffiq`\e`e^( ?fi\c(
Jm\i`^\ Bif\gj[\kXZ_\i`e^\e \e KXik`Z`gXk`\gffik% \e <iY\`[j`ek\^iXk`\ $i\)`ek\^iXk`\( `e[`m`[l\c\
[\kXZ_\i`e^\e \e Y\^\c\`[ n\ib\e( XZZflekdXeX^\d\ek \e i\cXk`\Y\_\\i%* <Xe _\k _ff][ mXe \cb mXe
[\q\ kn\\ X][\c`e^\e jkXXk \\e [`i\Zk\li* S`a nfi[\e i\Z_kjki\\bj XXe^\jklli[ [ffi [\ Xc^\d\\e
[`i\Zk\li*
De [\ >feZ\iejkX] q`ae( eXXjk [\ gi`dX`i\ XZk`m`k\`k O`kb\i`e^\e( [\ fe[\ijk\le\e[\ [`\ejk\e MkX]
$=\c\`[( M\Zi\kXi`XXk( CLH( Eli`[`jZ_\ qXb\e* AXZ`c`kX`i\ qXb\e% \e A`eXeZ`ue " De]fidXk`\)
dXeX^\d\ek $A`eXeZ`uc\ X[d`e`jkiXk`\( D>N( =\[i`a]jYli\Xl \e De]fidXk`\mffiq`\e`e^% fe[\i ^\YiXZ_k*
Jfb [\q\ X][\c`e^ jkXXk fe[\i c\`[`e^ mXe \\e [`i\Zk\li( k\m\ej [\ >feZ\ieZfekifcc\i*
?\ Xc^\d\\e [`i\Zk\li `j k\m\ej feY\qfc[`^[ jkXklkX`i [`i\Zk\li mXe \\e kn\\kXc -,,! [\\ce\d`e^\e6
M\eq\i Cfi\ZX[`\ejk\e =*P* \e M\eq\i ?`i\Zk Q\ib =*P* P\i[\i `j _`a [`i\Zk\li mXe [\ Mk`Z_k`e^
M\eq\i* =`a [\ -4! [\\ce\d`e^ `e ?Xi`lq{ =*P* m\ik\^\enffi[`^k _`a M\eq\i `e [\
XXe[\\c_fl[\ijm\i^X[\i`e^\e*

*'*'. DP^`W_LL_
C\k i\jlckXXk fm\i .,-2 Y\[iXX^k É /,,*,,, gfj`k`\]* C\k aXXi .,-2 _\\]k mffiXc `e _\k k\b\e ^\jkXXe
mXe [\ mfid`e^ mXe M\eq\i( [\ e`\ln\ eXXd nXXid\\ [\ fi^Xe`jXk`\ q`Z_ mXeX] - fbkfY\i
gi\j\ek\\ik XXe [\ Yl`k\en\i\c[* C\k jXd\emf\^\e mXe [\ [i`\ fi^Xe`jXk`\j Q"c C\cdfe[( <kcXek
Bif\g \e _\k CLH M\im`Z\Z\ekild $n\ib^\m\ij[`\ejk)m\ic\e`e^% kfk rre fi^Xe`jXk`\ _\\]k m\\c mf\k\e
`e [\ XXi[\ ^\_X[* @e [Xk k\in`ac [\ n`eb\c ^\nffe fg\e nXj* ?\ jkli`e^ fg [\ gi`dX`i\ \e
fe[\ijk\le\e[\ gifZ\jj\e `j [XXiY`a e`\k Xck`a[ fgk`dXXc ^\n\\jk* C\k nXj qf\b\e \e df[\cc\i\e(
dXXi d\[\ [Xebq`a \\e ^f\[ `dgc\d\ekXk`\gcXe `j [\q\ fg\iXk`\ Y\_\\ijk m\icfg\e* Jfb _\k bfd\e[\
aXXi qXc ef^ ^\n\ibk nfi[\e XXe _\k m\i[\i fgk`dXc`j\i\e mXe [\ fi^Xe`jXk`\*
A`eXeZ`\\c \e hlX fdmXe^ n\i[ [\ fi^Xe`jXk`\ [lYY\c qf ^iffk k\e fgq`Z_k\ mXe X]^\cfg\e Yf\baXXi*
?l`[\c`ab `j [Xk [\ ]`eXeZ`ue mXe [\ l`kmf\i`e^ mXe [\ l`kb\i`e^\e \e [\ [XXimffi Y\jZ_`bYXXi ^\jk\c[\
=ODB)d`[[\c\e \\e jk\m`^ jk\dg\c _\YY\e ^\[ilbk fg [\ i\jlckXk\e* ?iXX`[\ _\k n\ib[\\c
$Qjn+BXiXek`\YXe\e+L\)`ek\^iXk`\% ef^ d\k \\e gfj`k`\] i\jlckXXk mXe É 3,.*,,,( fg [\ l`kmf\i`e^ mXe
[\ l`kb\i`e^\e Y\c`\g _\k k\bfik É 0,.*,,,* C\k kfkXc\ fg\iXk`fe\c\ i\jlckXXk mXe É -*.-,*,,, fm\i _\k
\\ijk\ aXXi mfcc\[`^\ l`kmf\i`e^ mXe [\ KXik`Z`gXk`\n\k jk\dk k\mi\[\e*
B\q`\e [\ XXe^\bfe[`^[\ m\i[\i\ Y\ql`e`^`e^\e qlcc\e [\ bfd\e[\ aXi\e mXeX] .,-3 \\e d`e[\i
]cfi`jjXek i\jlckXXk k\ q`\e ^\m\e* ?`k Y\k\b\ek \\e jk\m`^\ fg[iXZ_k fd [\ jXd\en\ib`e^ `e [\ b\k\e
m\i[\i k\ m\ijk\ib\e \e [XXid\\ [\ bXej\e kfk \\e e`\ln\ ef^ d\\i i\jlckXXk^\i`Z_k\ \e [f\cdXk`^\
`ei`Z_k`e^ mXe gifZ\jj\e \e \\e e`\ln\ fi^Xe`jXkfi`jZ_\ Zfek\ok k\ Zi\ui\e* ?\q\ dXXki\^\c\e qlcc\e
l`k\`e[\c`ab [`\e\e k\ c\`[\e kfk \\e jkilZkli\\c ]`eXeZ`\\c ^\qfe[\ l`kmf\i`e^ mXe [\ KXik`Z`gXk`\n\k
Y`ee\e [\ d`[[\c\e [`\ [XXimffi [ffi _\k L`ab \e [\ [\\ce\d\e[\ ^\d\\ek\e k\i Y\jZ_`bb`e^ nfi[\e
^\jk\c[*
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C\k i\jlckXXk .,-2 `j Xcj mfc^k fg^\Yfln[6
Jg\iXk`fe\\c i\jlckXXk
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DeZ`[\ek\c\ YXk\e \e cXjk\e6
P\ibffg XXe[\c\e BXccXek Ym
JgYi\e^jk ^\[\\ck\ m\ibffg bn\b\i`a B\d\ik
Pi`amXc Yfm\ekXXbjk\cc`e^ mffi^XXe[\ aXi\e
Ffjk\e X]eXd\ bX[\ig\ijfe\\c
?fkXk`\ mffiq`\e`e^ i\fi^Xe`jXk`\
L\j\im\i`e^ ZcX`d kXo`Y\[i`a]
Jm\i`^\
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4WRPXPPY

E_L_`^SZ`OP]^
<iY\`[jdXibki\^`f C\cdfe[ ?\ K\\c( _\\]k e\k Xcj [\ Xe[\i\ ^\d\\ek\e `e I\[\icXe[( `e .,-1 \e
.,-2 \\e _f^\ `ejkiffd mXe jkXklj_fl[\ij ^\b\e[* ?\q\ j`klXk`\ _\\]k _\k L`ab \e [\ ^\d\\ek\e
mffi \\e ^ifk\ l`k[X^`e^ ^\jk\c[* Jd XXe [\ XZlk\ eff[j`klXk`\ _\k _ff][ k\ Y`\[\e _\YY\e L`ab \e
^\d\\ek\e _`\ifdki\ek `e _\k Y\jkllijXbbffi[ ÅP\i_ff^[\ <j`\c`ejkiffdÇ mXe .3 efm\dY\i .,-1
X]jgiXb\e ^\dXXbk*
M\eq\i _\\]k [XXikf\ `e .,-2 [\ X]jgiXb\e eX[\i l`k^\n\ibk `e \\e gcXe mXe XXegXb mffi [\
XiY\`[jkf\c\`[`e^ \e Y\^\c\`[`e^ mXe jkXklj_fl[\ij( nXXife[\i ffb jkXklj_fl[\ij [`\ ef^ `e \\e <S>
m\iYc`am\e \e ^\bfgg\c[ nfi[\e XXe \\e mXe [\ ^\d\\ek\e `e feq\ XiY\`[jdXibki\^`f* ?`k gcXe mXe
XXegXb `j `e _\k [\i[\ bnXikXXc [ffi _\k ?X^\c`abj =\jklli mXjk^\jk\c[* Jd \\e jcl`k\e[\ XXegXb
mffi jkXklj_fl[\ij k\ blee\e Y\n\ibjk\cc`^\e `j `e .,-2 \\e Zfxi[`eXkfi XXe^\jk\c[ Xcjd\[\ . \okiX
gXik`Z`gXk`\ZfXZ_\j*
?`mfjX _\\]k k\m\ej _\k `ek`Xk`\] ^\efd\e kfk _\k Kifa\Zk MZi\\e`e^ \e dXkZ_`e^ mXe
m\i^lee`e^_fl[\ij* ?XXikf\ _\\]k _\k d`e`jk\i`\ mXe MSQ d`[[\c\e k\i Y\jZ_`bb`e^ ^\jk\c[ XXe
?DPJM< fd `e \cb\ XiY\`[jdXibki\^`f \\e Zfxi[`eXkfi XXe k\ jk\cc\e fd ^\d\\ek\e k\ fe[\ijk\le\e
\e jk`dlc\i\e qf mif\^ df^\c`ab X[\hlXkf`\ fe[\ijk\le`e^ k\ jkXik\e
C`\ikf\ `j ffb mffi kn\\ [X^\e g\i n\\b \\e Zfxi[`eXkfi mXel`k ?`mfjX XXe^\jk\c[ Y`ee\e M\eq\i fd
[\ mffief\d[\ XXejcl`k`e^ mXe Yfm\e^\ef\d[\ n\ibn`aq\ Y`ee\e [\ XiY\`[jdXibki\^`f k\ blee\e
nXXiYfi^\e*
Jd [\ `ek\^iXc`k\`k mXe Y\`[\ gcXee\e k\ Y\mfi[\i\e `j [`k [\q\c][\ g\ijffe ^\nfi[\e [`\ ffb [\
Zfxi[`eXk`\ mXe [\ [`\ejkm\ic\e`e^ Y`a M\eq\i fg q`Z_ e\\dk*
De _\k [\i[\ bnXikXXc `j k\m\ej [\ g`cfk L\]l^\\ NXc\ek ClY $LNC% ^\jkXik fd k\ Y\q`\e _f\ d\k
Y\_lcg mXe \\e \Zfjpjk\\d kljj\e PclZ_k\c`e^kXc\ek\e( Y\[i`am\e( fm\i_\`[ \e IBJj ^\dXkZ_k bXe
nfi[\e d\k \\e jkX^\( jkl[`\( YXXe f] Xe[\i\ n\ib\imXi`e^jgc\b* @mXclXk`\ m`e[k `e .,-3 gcXXkj*
Nfk jcfk `j M\eq\i `e .,-2 XXe^\jcfk\e Y`a [\ fekn`bb\c`e^ mXe _\k gifa\Zk ~PclZ_k\c`e^ NXc\ek [Xk
gcXXkjm`e[k `e [\ ^\d\\ek\e ?\lie\( <jk\e \e Mfd\i\e* =`a [`k gifa\Zk ^XXk _\k fd mif\^k`a[`^\
bfgg\c`e^ XXe [\ <^if]ff[j\Zkfi `e [\q\ ^\d\\ek\e* Jg [`k dfd\ek m`e[k \\e _\ifm\in\^`e^ gcXXkj
k\e XXeq`\e mXe [`k gifa\Zk( fd[Xk [`k gifa\Zk $k\% m\\c fm\i\\ebfdjk\e _\\]k d\k [\ Xc Y\jkXXe[\
[`\ejkm\ic\e`e^*
<Y_P]YP ^T_`L_TP PY QLN_Z]PY
@ok\ie\ fekn`bb\c`e^\e _\YY\e fg \\e f] Xe[\i\ n`aq\ [`i\Zk `emcf\[ fg [\ n`aq\ nXXifg
M\eq\i l`kmf\i`e^ ^\\]k XXe [\ KXik`Z`gXk`\n\k \e [\ n\k =Xe\eX]jgiXXb \e+f] fg [\ i\jlckXk\e*
?XXieXXjk q`ae \i ffb `ek\ie\ fekn`bb\c`e^\e [`\ mXe `emcf\[ q`ae fg [\ n\ibn`aq\ \e+f] _\k i\jlckXXk
mXe M\eq\i*
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HP]YTP`bTYR ZQ aP]PPYaZ`OTRTYR CL]_TNT[L_TPbP_ PY OP IP_ 5LYPYLQ^[]LLV
K\i - aXelXi` .,-3 nfi[\e [\ KXik`Z`gXk`\n\k \e [\ Q\k =Xe\eX]jgiXXb fg \\e XXekXc glek\e
m\i\\emfl[`^[ f] m\ie`\ln[* ?\ n`aq`^`e^\e+m\ie`\ln`e^\e _\YY\e `emcf\[ fg [\ n`aq\ nXXifg
M\eq\i Y\`[\ n\kk\e `e l`kmf\i`e^ Yi\e^k( _\k ^XXk _`\iY`a fd [\ mfc^\e[\ qXb\e6
-* Jg\ejk\cc\e giXbk`abiflk\ Xcj kf\^Xe^ kfk _\k [f\c^if\gi\^`jk\i YXe\eX]jgiXXb6 ?\ df^\c`ab_\`[ `j
^\i\^\c[ [Xk d\ej\e Y`a n`\ fg [\ n\ibgc\b `j mXjk^\jk\c[ [Xk q`a e`\k _\k n\kk\c`ab d`e`dldcffe
blee\e m\i[`\e\e( m`X [\ qf^\ef\d[\ KiXbk`abiflk\ nfi[\e fg^\efd\e `e _\k [f\c^if\gi\^`jk\i
mXe [\ YXe\eX]jgiXXb7
.* Jge\d\e mXe $\o)%c\\ic`e^\e mXe _\k mffik^\q\k jg\Z`XXc fe[\in`aj `e _\k [f\c^if\gi\^`jk\i
YXe\eX]jgiXXb6 $\o)%G\\ic`e^\e mXe _\k mffi^\q\k jg\Z`XXc fe[\in`aj blee\e( `e[`\e q`a [Xk n`cc\e(
qfe[\i Y\ffi[\c`e^ [ffi OQP nfi[\e fg^\efd\e `e _\k [f\c^if\g\ei\^`jk\i mXe [\
YXe\eX]jgiXXb7
/* Jge\d\e mXe $\o)%c\\ic`e^\e mXe _\k giXbk`abfe[\in`aj `e _\k [f\c^if\gi\^`jk\i YXe\eX]jgiXXb6
$\o)%G\\ic`e^\e mXe _\k giXbk`abfe[\in`aj blee\e( `e[`\e q`a [Xk n`cc\e( qfe[\i Y\ffi[\c`e^ [ffi
OQP nfi[\e fg^\efd\e `e _\k [f\c^if\g\ei\^`jk\i mXe [\ YXe\eX]jgiXXb7
0* Gffebfjk\ejlYj`[`\ KXik`Z`gXk`\n\k mffi jZ_ffcm\icXk\ij [`\ Xc n\ib\e6 B\d\\ek\e blee\e
cffebfjk\ejlYj`[`\ `eq\kk\e mffi jZ_ffcm\icXk\ij X]bfdjk`^ l`k _\k mffik^\q\k jg\Z`XXc fe[\in`aj(
_\k giXbk`abfe[\in`aj f] [\ \eki\\fgc\`[`e^ H=J [`\ Xc q`ae ^XXe n\ib\e Y`a \\e n\ib^\m\i7
1* Afi]X`kX`i\ cffebfjk\ejlYj`[`\ KXik`Z`gXk`\n\k6 B\d\\ek\e blee\e k`a[\ej [\ \\ijk\ q\j dXXe[\e
mXe \\e [`\ejkY\ki\bb`e^ \\e ]fi]X`kX`i\ cffebfjk\ejlYj`[`\ mXe 1, gifZ\ek mXe _\k n\kk\c`ab
d`e`dldcffe $QHG% `eq\kk\e7
2* Q\kk\c`ab\ m\iXeb\i`e^ Y\jZ_lkk\ n\ibgc\bb\e6 P\igc`Z_k`e^ mffi ^\d\\ek\e fd Y\jZ_lk
n\ibgc\bb\e XXe k\ Y`\[\e( l`k^XXe[\ mXe [\ Y\_f\]k\ XXe Y\jZ_lk n\ib `e \\e ^\d\\ek\7
3* Ac\o`Y\c\ k\id`ae\e mffi [\ cffenXXi[\Y\gXc`e^ KXik`Z`gXk`\n\k6 ?\ cffenXXi[\d\k`e^ _f\]k e`\k
cXe^\i aXXic`abj $Y`a i\^lc`\i n\ib% f] [i`\aXXic`abj $Y`a Y\jZ_lk n\ib% k\ nfi[\e m\ii`Z_k* ?\
]i\hl\ek`\ bXe nfi[\e X]^\jk\d[ fg [\ `e[`m`[l\c\ fdjkXe[`^_\[\e mXe [\ n\ibe\d\i \e _\k
g\ijg\Zk`\] fg \m\ekl\c\ fekn`bb\`df^\c`ab_\[\e*
B[YLXP OZPWR]ZP[PY]PRT^_P] R]ZP[^RPbTU^ HEB
SfXcj Yfm\ejkXXe[ `j XXe^\^\m\e blee\e PMJ)jZ_ffcm\icXk\ij qfe[\i Y\ffi[\c`e^ [ffi _\k OQP
nfi[\e fg^\efd\e `e _\k [f\c^if\g\ei\^`jk\i* Jd [\q\ fgeXd\ `e _\k [f\c^if\g\ei\^`jk\i k\
fi^Xe`j\i\e m\i^k mXe fl[\ij+Y\^\c\`[\ij \\e fi^Xe`jXkfi`jZ_\ ifdgjcfdg* Jg `e`k`Xk`\] mXe M\eq\i
$mXel`k [\ Zfxi[`e\i\e[\ ifc fdki\ek [\ kiXa\ZkY\^\c\`[`e^ mXe PMJ)( KiJ) \e @eki\\) jZ_ffcm\icXk\ij
Y`ee\e _\k gifa\Zk ÅmXe MZ_ffc eXXi Q\ibÇ% ^XXe [\ Y\ki\]]\e[\ jZ_fc\e( d\k fe[\ijk\le`e^ mXe
M\eq\i( ^if\gj^\n`aj [\q\ fgeXd\ `e _\k [f\c^if\g\ei\^`jk\i mffi _le jZ_ffcm\icXk\ij fi^Xe`j\i\e*
C`\i[ffi bfd\e [\ Y\ki\]]\e[\ g\ijfe\e je\cc\i Y\jZ_`bYXXi mffi kiXa\ZkY\^\c\`[`e^* Jg [\q\ n`aq\e
nfi[k mffi _\e \\e jcl`k\e[\ dXXkn\ibXXegXb ^\i\Xc`j\\i[*
CZ]_LLW
De aXelXi` .,-2 _\\]k _\k Y\jklli mXe MZ_ffc eXXi Q\ib $nXXi`e f*X* n\k_fl[\ij HXi^i\\k [\ G\\ln
\e Efj mXe =i\\ \e Xc^\d\\e [`i\Zk\li mXe _\k n\ibY\[i`a] L\er QXc\eY\i^ q`kk`e^ _\YY\e%
kf\jk\dd`e^ ^\^\m\e mffi [\ fgi`Z_k`e^ mXe _\k KfikXXc \e _\k `e[`\e\e mXe \\e LDA)jlYj`[`\
XXemiXX^ k\e Y\_f\m\ mXe _\k KfikXXc*
C\k KfikXXc `j \\e \]]\Zk`\m\ e\kn\ibfi^Xe`jXk`\ nXXi`e fe[\in`aj( Y\[i`a]jc\m\e \e fm\i_\`[ `e [\
i\^`f d\k ^\Yil`b mXe \`bXXij \og\ik`j\ `e \\e glYc`\b gi`mXk\ jXd\en\ib`e^ fg `eefmXk`\m\ n`aq\
mfid^\m\e XXe _\k fe[\in`aj \e [\ kf\c\`[`e^ eXXi XiY\`[ mXe c\\ic`e^\e `e \\e bn\kjYXi\ gfj`k`\*
De d\` .,-2 `j _\k Y\i`Z_k fekmXe^\e [Xk [\ XXemiXX^ mffi [\ LDA)jlYj`[`\ mffi _\k gifa\Zk KJLN<<G
[ffi [\ d`e`jk\i `j ^f\[^\b\li[*
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?\q\ kf\b\ee`e^ _fl[k `e [Xk [`k jZ_ffcaXXi $.,-2+.,-3% ^\jkXik `j d\k [\ fgYfln mXe [\ KfikXXc)
fi^Xe`jXk`\* Pffi _\k n\ibY\[i`a] _fl[k [`k `e [Xk q`a [\ jZ_Xb\c ^XXk q`ae kljj\e [\ [\\ce\d\e[\
jZ_fc\e $Xcc\ i\^`feXc\ jZ_fc\e mffi PMJ( Kif \e @eki\\)fe[\in`aj% \e _\k i\^`feXc\( i\^lc`\i\
Y\[i`a]jc\m\e* ?\q\ jZ_Xb\c]leZk`\ i`Z_k q`Z_ qfn\c fg _\k ^\Y`\[ mXe _\k m`e[\e mXe gXjj\e[\ c\\i)
n\ibfd^\m`e^\e Xcj Y`a _\k k\ fekn`bb\c\e Zlii`Zlcld [Xk ^\YXj\\i[ ^XXk nfi[\e fg [\ ffb [ffi _\k
n\ibY\[i`a] ^\_Xek\\i[\ q\m\e mXb^\Y`\[\e P*<*G*$PXcl\ <[[\[ Gf^`jk`Zj( nXXife[\i Xjj\dYcX^\+
m\igXbb\e%( ^if\e( _fi\ZX " [\kX`c_Xe[\c( ]XZ`c`kX`i( ]ff[( k\Z_e`\b f] cf^`jk`\b*
?\ kf\b\ee`e^ mXe LDA)jlYj`[`\ dXXbk _\k ffb df^\c`ab fd \\e mXjk\ Zfxi[`eXkfi mffi [`k gifa\Zk XXe
k\ jk\cc\e* Ded`[[\cj `j [`k ^\Y\li[* ?ffi _\k Y\jklli mXe MZ_ffc eXXi Q\ib `j =\ik @e^\c\e $i\\[j
n\ibqXXd Y`a _\k LJ> N\i <X% ^\miXX^[ fd [\q\ ]leZk`\ `e k\ mlcc\e* =\ik _\\]k _`\ifg gfj`k`\]
^\i\X^\\i[* Jd[Xk Y`ee\e _\k ^\_\c\ gifa\Zk \\e ^ifk\ ifc `j n\^^\c\^[ mffi _\k n\ibY\[i`a]
$c\\in\ibgc\bb\e \e i\cXk`\ eXXi n\ib^\m\ij( \eq*%( `j [\ n\ibgc\b mffi =\ik Y`a M\eq\i
^\gfj`k`fe\\i[*
5LYPYLQ^[]LLV [`MWTPVP bP]VRPaP]^
GXe[\c`ab q`ae \i X]jgiXb\e ^\dXXbk fm\i k\ i\Xc`j\i\e gcXXkj`e^\e `e _\k bX[\i mXe [\ =Xe\eX]jgiXXb*
?\q\ X]jgiXb\e q`ae m\imfc^\ej _\ic\`[ kfk gcXXkj`e^jfg[iXZ_k\e g\i XiY\`[jdXibki\^`f* ?\
XiY\`[jdXibki\^`f C\cdfe[ [\ K\\c _\\]k kfk \e d\k _\k m`\i[\ bnXikXXc .,-1 il`d mfc[XXe XXe _\k
mfc^\ej [\q\ X]jgiXXb k\ i\Xc`j\i\e gcXXkj`e^\e `e [\ gi`mXk\ j\Zkfi* C\k XXekXc gcXXkj`e^\e `e [\
glYc`\b\ j\Zkfi Yc`a]k \Z_k\i il`d XZ_k\i* N\e\`e[\ _`\i`e \\e b\ek\i`e^ XXe k\ Yi\e^\e `j fg -- alc` ac*
\\e n\ibZfe]\i\ek`\ ^\fi^Xe`j\\i[* De [\q\ Zfe]\i\ek`\ q`ae ZfeZi\k\ X]jgiXb\e ^\dXXbk fd ffb Y`a
glYc`\b\ n\ib^\m\ij ^XiXek`\YXe\e k\ i\Xc`j\i\e* C`\ikf\ `j M\eq\i i\\[j Y`a \\e gXXi ^\d\\ek\e
Y`ee\e [\ XiY\`[jdXibki\^`f C\cdfe[)?\ K\\c Y\q`^ d\k \\e $\\e XXeq\k kfk% fe[\iqf\b Y\ki\]]\e[\
]leZk`\Zi\Xk`\ qfXcj `e GXXiY\\b \e <jk\e* H\k [\ fm\i`^\ ^\d\\ek\e m`e[\e dfd\ek\\c ^\jgi\bb\e
gcXXkj fd _`\id\\ k\ jkXik\e* Jfb `j M\eq\i ^\miXX^[ fd _`\ifm\i gi\j\ekXk`\j k\ ^\m\e* N\m\ej
_\YY\e \i `ed`[[\cj ^\jgi\bb\e gcXXkj^\mfe[\e d\k \\e XXekXc fe[\in`aj`ejk\cc`e^\e fd Y`ee\e
[\q\ fi^Xe`jXk`\j ffb XXe [\ jcX^ k\ ^XXe d\k \\e fe[\iqf\b eXXi ]leZk`\Zi\Xk`\*
:PMTPO^RP]TNS_ bP]VPY
De .,-2 q`ae \\ijk\ jkXgg\e ^\dXXbk fd mXel`k \\e i\^`feXXc Y\c\`[ ^\Y`\[j^\i`Z_k k\ ^XXe n\ib\e
fg Xcc\ l`kmf\i`e^jk\ii\`e\e mXe [\ KXik`Z`gXk`\n\k mfc^\ej [\ ^\Y`\[j`e[\c`e^ mXe [\ QHJ*
C`\iY`a nfi[k k\m\ej XXejcl`k`e^ ^\qfZ_k Y`a [\ n`aq\ nXXifg _\k k\Xd HXXkjZ_Xgg\c`ab\ ?\\ceXd\ j`e[j
[\ `emf\i`e^ mXe [\ k\^\egi\jkXk`\ i\\[j cfbXXc _XXi n\ibqXXd_\[\e m\ii`Z_k* PXel`k XiY\`[j`ek\^iXk`\
q`ae [\ cfbXc\ k\Xdj i\\[j `e^\i`Z_k* Jfb N\Xd l`kb\i`e^\e ^XXk `e .,-3 ^\Y`\[j^\i`Z_k n\ib\e*
?PP]WTUYPY
De _\k [\i[\ bnXikXXc q`ae \i kn\\ e`\ln\ c\\ic`ae\e Y`ee\e M\eq\i fekn`bb\c[( q`ae[\ cf^`jk`\b
$dX^Xq`ae _\]kilZb \kZ*% \e k\Z_e`\b* ?\ fekn`bb\c`e^ mXe [\q\ e`\ln\ c\\ic`ae\e bfdk mffik l`k Zfek`el
fe[\iqf\b eXXi [\ miXX^ mXel`k [\ XiY\`[jdXibk* Ddgc\d\ekXk`\ mXe [\q\ e`\ln\ c\\ic`ae\e m`e[k
gcXXkj `e _\k m`\i[\ bnXikXXc( qf[Xk [\ c\\ic`ae\e g\i - aXelXi` .,-3 [\]`e`k`\] fg\iXk`fe\\c q`ae*
7P]PR`WP]TYR
N`a[\ej [\ mffiaXXijZfe]\i\ek`\ mXe [`k aXXi n\i[ ^\ZfeZcl[\\i[ [Xk [\ \]]\Zk`m`k\`k \e [f\cdXk`^_\`[
mXe [`m\ij\ n\kk\c`ab\ Y\gXc`e^\e( i\^\c`e^\e \e Zfekifc\d\Z_Xe`jd\e m\\cXc _le [f\c mffiY`a
jZ_`\k\e* <Xe M\eq\i `j mXel`k [\ mffiaXXijZfe]\i\ek`\ [\ fg[iXZ_k ^\^\m\e fd XXe [\ jcX^ k\ ^XXe
d\k [\i\^lc\i`e^* ?`k d\k _\k [f\c k\ bfd\e mXe m\id`e[\i`e^ mXe [\ cXjk\e [`\ l`k i\^\c^\m`e^
mffibfd\e mffi Yli^\ij( Y\[i`a]jc\m\e( `ejk\cc`e^\e( ^\d\\ek\e \e M\eq\i*
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M\eq\i m\ijkXXk fe[\i [\i\^lc\i`e^ _\k mfc^\e[\6
_\k m\id`e[\i\e( jkiffdc`ae\e \e m\i\\emfl[`^\e mXe Y\c\`[ \e i\^\c^\m`e^ $d`e`dXc`j\i\e
mXe i\^\c[ilb%7
_\k jkiffdc`ae\e \e m\i\\emfl[`^\e mXe [\ l`kmf\i`e^ mXe Y\c\`[ \e i\^\c^\m`e^ fg Xcc\
^\Y`\[\e nXXifg [\ fm\i_\`[ fgki\\[k $_\k \]]\Zk`\m\i dXb\e mXe [\ [`\ejkm\ic\e`e^%*
Jd _`\i m\i[\i l`kmf\i`e^ k\ ^\m\e `j \i [ffi M\eq\i \\e gcXe mXe XXegXb ^\dXXbk k\e XXeq`\e mXe
[\i\^lc\i`e^ \e q`ae \i [i`\ n\ib^if\g\e ^\mfid[( [`\ i`Z_k\e fg `em\ekXi`jXk`\ mXe [\i\^lc\i`e^ fg
_\k ^\Y`\[ mXe n\ib^\m\ij( i\)`ek\^iXk`\+gXik`Z`gXk`\ \e l`kb\i`e^\e $i\Z_kdXk`^_\`[%* ?\q\
n\ib^if\g\e `em\ekXi`j\i\e _\k Y\jkXXe[\ i\^\c`e^\eY\jkXe[( Zfdgc\\k f] `e ^\[\\ck\e* ?\
n\ib^if\g\e Y\ki\bb\e [\ \ok\ie\ gXike\ij _`\iY`a eX[ilbb\c`ab* <Xe [\ _Xe[ mXe [\ l`kbfdjk\e \e
`em\ekXi`jXk`\j nfi[k \\e $gi`fi`k\`k\e%c`ajk ^\dXXbk mXe gifZ\[li\j [`\ mffi
m\iY\k\i`e^+m\i\\emfl[`^`e^ [Xe n\c mffi i\[lZk`\ `e XXed\ib`e^ bfd\e* Jfb `j \i `ed`[[\cj \\e
bcXebYfi[^if\g [\i\^lc\i`e^ ^\jkXik d\k \\e X]mXXi[`^`e^ mXe [\ i\^`feXc\ Zc`uek\eiXX[* Jg ^\q\kk\
k`a[\e bfd\e q`a Y`a \cbXXi fd `eglk k\ ^\m\e mffi df^\c`ab_\[\e mffi [\i\^lc\i`e^* Ded`[[\cj _\YY\e
\i ffb \\e gXXi Y`a\\ebfdjk\e gcXXkj^\mfe[\e d\k [\ Y\c\`[jd\[\n\ib\ij fd _\k fe[\in\ig m\i[\i
k\ Y\jgi\b\e*
<Y^_]ZZX PY GT_^_]ZZX
M\eq\i fdjZ_i`a]k .,-2 Xcj \\e `em\jk\i`e^jg\i`f[\ nXXi`e [\ `e _\k gi`dX`i\ gifZ\j fdjZ_i\m\e
n\ibgifZ\jj\e df\k\e nfi[\e [ffifekn`bb\c[ eXXi \\e qf fgk`dXXc df^\c`ab `eq\k mXe d\ej\e \e
d`[[\c\e d\k Xcj l`k\`e[\c`ab i\jlckXXk \\e dXo`dXc\ l`kjkiffd l`k [\ l`kb\i`e^* C\k n\ibY\[i`a] q\k
[XXimffi [\ mfc^\e[\ ^\i`Z_k\ XZk`\j `e mffi [\ bfd\e[\ dXXe[\e6
Ji^Xe`j\i\e Qfib[Xk\j
M\eq\i fi^Xe`j\\ik `e jXd\en\ib`e^ d\k _\k OQP nfib[Xk\j fg cfbXXc e`m\Xl* Q\ib^\m\ij [`\ fg
qf\b q`ae eXXi ^\dfk`m\\i[\ d\[\n\ib\ij( fekdf\k\e d\ej\e [`\ fg qf\b q`ae eXXi \\e e`\ln\ YXXe
f] jkX^\gc\b* @e [Xk fg \\e cXX^[i\dg\c`^\( g\ijffec`ab\( `e]fid\c\ \e i\jlckXXk^\i`Z_k\ dXe`\i*
Sfn\c mffi n\ib^\m\ij Xcj n\ibqf\b\e[\e Y`\[k \\e nfib[Xk\ d\\inXXi[\ Yfm\e _\k bcXjj`\b
XXeY`\[\e mXe \\e mXZXkli\ \e _\k i\X^\i\e d\k \\e jfcc`Z`kXk`\Yi`\]* C`\i q`\e Y\`[\ gXik`a\e d\k\\e
nXk mffi mc\\j q\ `e [\ bl`g _\YY\e \e `j \i [\ df^\c`ab_\`[ fd \\e g\ijffec`ab ^\jgi\b k\ mf\i\e*
@e [Xk c\`[k kfk i\jlckXXk* De .,-2 q`ae `e Xcc\ ^\d\\ek\ nfib[Xk\j ^\fi^Xe`j\\i[*
B\Y`\[j^\i`Z_k n\ib\e `e i\cXk`\ kfk `e) \e l`kjkiffd
De .,-2 _\\]k \\e m\i[\i\ fekn`bb\c`e^ gcXXkj ^\mfe[\e k\e XXeq`\e mXe _\k ^\Y`\[j^\i`Z_k n\ib\e*
Sf q`ae \i ^\jgi\bb\e ^\mf\i[ d\k [\ X]qfe[\ic`ab\ ^\d\\ek\e fd k\ Y\q`\e _f\ cfbXc\ X]jk\dd`e^
_\k Y\jk\ ^\i\Xc`j\\i[ bXe nfi[\e*
?ffi [\q\ XXegXb `j mffi m\\c g\ijfe\e d\k \\e $^ifk\% X]jkXe[ kfk [\ XiY\`[jdXibk dXXkn\ib
df^\c`ab* Ddd\ij [ffi _\k fm\i^XXe fg n`ab^\i`Z_k n\ib\e6
f Flee\e g\ijfe\e `e _le \`^\e fd^\m`e^ nfi[\e ^\XZk`m\\i[ \e ^\i\)`ek\^i\\i[ qf[Xk [\
[`\ejkm\ic\e`e^ fg _le `e[`m`[l\c\ Y\_f\]k\e bXe nfi[\e X]^\jk\d[7
f Fi`a^\e Zfejlc\ek\e dXbb\c`ab\i [\ df^\c`ab_\`[ fd _le bcXek\eY\jkXe[ `e bXXik k\
Yi\e^\e \e i\cXk`\j d\k $cfbXc\% n\ib^\m\ij fg k\ Yfln\e* ?\ m\ijk\m`^`e^ mXe [`k
e\kn\ib [iXX^k Y`a XXe _\k l`kgcXXkj\e mXe n\ibqf\b\e[\e
f Qfi[k XXe^\jcfk\e Y`a [\ n\ibn`aq\ mXe m\\c jXd\en\ib`e^jgXike\ij nXXi[ffi
`ek\i[`jZ`gc`eX`i fm\ic\^( nXk mXXb eff[qXb\c`ab `j mffi d\\imfl[`^\ gifYc\\dj`klXk`\j(
m\i\\emfl[`^[ nfi[k7
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MXd\en\ib`e^ d\k [\ Q\ibh\m\ij[`\ejkm\ic\e`e^ fgk`dXc`j\i\e
PXeX] .,-2 `j [\ jXd\en\ib`e^ d\k [\ Q\ib^\m\ij[`\ejkm\ic\e`e^ ^\vek\ej`m\\i[ \e
^\fgk`dXc`j\\i[* ?\ XZZflekdXeX^\ij q`ae l`k^\ef[`^[ fd [\ gXik`Z`gXk`\ZfXZ_\j k\ cXk\e c\i\e fm\i
[\ \Zfefd`jZ_\ bXXik mXe [\ i\^`f* ?\ XZZflekdXeX^\i _\\]k kf\c`Z_k`e^ ^\^\m\e fg _\k jffik
Y\[i`am\e `e [\ i\^`f( d\k n\cb\ n\ib^\m\ij _`a+q`a \\e i\cXk`\ _\\]k \e _f\ [\ gXik`Z`gXk`\ZfXZ_ q`Z_
_\k Y\jk\ bXe fgjk\cc\e i`Z_k`e^ n\ib^\m\ij* <e[\ijfd blee\e XZZflekdXeX^\ij fg m\iqf\b mXe [\
gXik`Z`gXk`\ZfXZ_\j ^\i`Z_k n\ib\e XXe _\k XXe^XXe mXe i\cXk`\j d\k [\ n\ib^\m\ij `e _\k ^\Y`\[*
BYOP]eZPV YLL] LNS_P]MWTUaPY YTP`bP TY^_]ZZX
?\ ^\d\\ek\e `e ffjk =iXYXek $@`e[_fm\e( C\cdfe[ \e Jjj% \e [\ l`kmf\i\e[\ $n\ib%Y\[i`am\e
$M\eq\i( @i^fe( D=H( QM? Bif\g \e QPF Bif\g% `e [\ i\^`f ffjk\c`ab =iXYXek miX^\e q`Z_ X] nXXi [\
e`\ln\ [f\c^if\g `j ^\Yc\m\e [`\ Y`a [\ ^\d\\ek\e qfl[\e `ejkifd\e: De [\ giXbk`ab mXck [\q\
`ejkiffd eXd\c`ab ]fij cX^\i l`k* Jd \\e Xeknffi[ k\ bi`a^\e fg [\q\ miXX^ `j `e _\k kn\\[\ bnXikXXc
XXe 0 XXeY`\[\ij ^\miXX^[ \\e f]]\ik\ l`k k\ Yi\e^\e mffi \\e fe[\iqf\bjmffijk\c k\e XXeq`\e mXe
[\q\ gifYc\dXk`\b*
C\k X]^\cfg\e $/~z% bnXikXXc `j Y\jk\\[ XXe _\k j\c\Zk\i\e mXe [\ mffi [`k fe[\iqf\b d\\jk ^\jZ_`bk\
fg[iXZ_ke\d\i* O`k\`e[\c`ab `j [\q\ fg[iXZ_k ^\^le[ XXe >\ek@L[XkX( \\e `ejk`kllk mffi
[XkXm\iqXd\c`e^ \e fe[\iqf\b [Xk ^\c`\\i[ `j XXe [\ Oe`m\ij`k\`k mXe N`cYli^* De fbkfY\i nfi[k ^\jkXik
d\k _\k [XX[n\ib\c`ab fe[\iqf\b* IXXi m\inXZ_k`e^ nfi[k [\ \`e[iXggfikX^\ `e d\`+ale` .,-3
fg^\c\m\i[*
HZZ]ULL]& PY ALULL]^NZYQP]PY_TP
De [\ mffiaXXijZfe]\i\ek`\ `j M\eq\i ^\miXX^[ _\k fe[\en\ig [\i\^lc\i`e^ m\i[\i l`k k\ n\ib\e*
N`a[\ej [\q\ l`kn\ib`e^ bnXd M\eq\i kfk [\ ZfeZclj`\ [Xk [\i\^lc\i`e^ e`\k Y\g\ibk df\k nfi[\e kfk
_\k m\id`e[\i\e mXe i\^\cj( dXXi [Xk Y\a\^\e`e^ _`\i`e Z\ekiXXc jkXXk* N`a[\ej [\ eXaXXijZfe]\i\ek`\
`j ^\ZfeZcl[\\i[ [Xk Y\a\^\e`e^ [\ gXiXgcl `j nXXife[\i [\i\^lc\i`e^( gif]\jj`feXc`j\i`e^ \e
mXbdXejZ_Xg _Xe^\e*
M\eq\i n\ibk [\ glek\e mXe [\ eXaXXijZfe]\i\ek`\ m\i[\i l`k `e \\e bX[\iefkX+Yi`\]* C`\iY`a nfi[k
k\m\ej [\ `eglk [`\ ^\c\m\i[ `j k`a[\ej [\ eXaXXijZfe]\i\ek`\ [ffi [\ Y\c\`[jd\[\n\ib\ij mXe [\
K\\ci\^`f Xcjd\[\ mXe [\ Xe[\i\ gXike\ij d\\^\efd\e*

*'+'+ EZNTLLWMPWPTO
JTPV_PaP]e`TXLLY[LV
7JN%6,7
De .,-2 _\k m\iql`d mXe [\ Qjn \e QDQ ^\[XXc[ d\k ,(4! eXXi -,(0!* Je[Xebj [\ [Xc`e^ `j [`k
-(/! Yfm\e [\ `e [\ Y\^ifk`e^ fg^\efd\e Yfm\e^i\ej* ?`k `j ef^ \Z_k\i ef^ Xck`a[ fe[\i [\ -/(5!
nXk _\k ^\d`[[\c[ m\iql`d `j mXe jn)Y\[i`am\e `e I\[\icXe[ d\k \\e q\c][\ ^iffk_\`[jbcXjj\* C\k
^\d`[[\c[\ `e [\ YiXeZ_\ `j fm\i`^\ej ^\jk\^\e mXe -.(1! eXXi -/(5!( nXXid\\ M\eq\i k\^\e [\
ki\e[ `e \\e [Xc`e^ _\\]k Y\i\`bk*
C\k jlZZ\j mXe _\k cX^\ m\iql`dZ`a]\i qXk `e mffi^XXe[\ aXi\e d\k eXd\ `e [\ XXegXb mXe bfik[li\e[
m\iql`d* Jd \\e m\i[\i\ [Xc`e^ df^\c`ab k\ dXb\e( `j \\e XXegXb mXe _\k cXe^[li`^ m\iql`d ef[`^
^\Yc\b\e* De .,-2 `j `e^\q\k fg d\\i \`^\e i\^`\ Y`a [\ c\`[`e^^\m\e[\e( d\k fe[\ijk\le`e^ mXe \\e
e`\ln\ XiYf[`\ejkm\ic\e\i( eXd\c`ab <K<>* ?ffi mif\^k`a[`^\ j`^eXc\i`e^ [ffi [\ XiYf[`\ejkm\ic\e\i
n\cb\ bcXZ_k\e blee\e c\`[\e kfk cXe^[li`^ m\iql`d( bXe [\ c\`[`e^^\m\e[\ _`\ifg \\i[\i Xek`Z`g\i\e
d\k i\)`ek\^iXk`\df^\c`ab_\[\e* ?\ c\`[`e^^\m\e[\ nfi[k _`\i`e( nXXi ef[`^( Y\^\c\`[ [ffi [\ <iYf
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[\jble[`^\ mXe <K<> fd k\ bfd\e kfk d\\i \`^\e i\^`\* ?XXieXXjk `j `e .,-2 ^\jkXik d\k [\ XXegXb
mXe cXe^[li`^ m\iql`d [*d*m* dlck`[`jZ`gc`eX`i fm\ic\^ Y`a Zfdgc\o\ m\iql`d[fjj`\ij*
'@I<:K N<IB
De .,-2 `j _\k XXekXc [`i\Zk n\ib\ij kf\^\efd\e kfk \\e ^\d`[[\c[ XXekXc mXe X]^\ife[ 34 ]k\* ?`k
Y\ki\]k mffieXd\c`ab d\[\n\ib\ij d\k \\e cffebfjk\ejlYj`[`\ f] cffe[`jg\ejXk`\* ?XXi nXXi [\ jn
X]e\\dk `e XXekXc( qXc _\k XXe[\\c [`i\Zk n\ib jk`a^\e* Pffi _\k m\iql`d mXe [\q\ [f\c^if\g `j 5! Xcj
Yfm\e^i\ej ^\jk\c[* De .,-2 `j \\e ^\d`[[\c[ m\iql`d mXe 2(-!( nXk Xc[lj .(5! fe[\i [\
Yfm\e^i\ej q`k* C\k m\iql`dg\iZ\ekX^\ `j k\e fgq`Z_k\ mXe [\ Qjn+QDQ n\c`jnXXi j`^e`]`ZXek cX^\i(
dXXi cXXk q`Z_ ef^ df\`c`ab m\i^\c`ab\e `e m\iYXe[ d\k [\ i\cXk`\] bfik\ [`\ejkm\iYXe[\e*
%D9K<C@AB! N<CP@AE
Pffi _\k g\ijfe\\c n\cq`ae \e XdYk\eXi\e `j [\ [Xc`e^ mXe .,-1 ^\jkXX^ `e .,-2 XXe^\_fl[\e* C\k
m\iql`d `j ,(.! ^\[XXc[ eXXi 0(-!( _\k^\\e ,(5! fe[\i [\ ^\jk\c[\ Yfm\e^i\ej q`k*
4_WLY_ IP]VPYO ?P]PY
M\eq\i b\ek _\k gif^iXddX M\eq\i Q\ib\e[ G\i\e mffi n\ibqf\b\e[\e \e [f\c^if\g d\[\n\ib\ij*
?`k gif^iXddX b\ek Xcj [f\c [\ `ejkiffd)( [ffijkiffd) \e gcXXkj`e^jdf^\c`ab_\[\e mXe [\ [f\c^if\g
k\ m\i^ifk\e* ?ffi \\e df[lcX`i XXeYf[ mXe n\ibe\d\ijmXXi[`^_\[\e( mXbmXXi[`^_\[\e( kXXc \e
i\b\e\e `j dXXkn\ib df^\c`ab* ?XXieXXjk Yc`a]k _\k mfc^\e mXe \\e ==G)\eki\\ fgc\`[`e^ d\k HYf)D
[`gcfdX df^\c`ab mffi d\[\n\ib\ij d\k cffebfjk\ejlYj`[`\ f] cffe[`jg\ejXk`\ [`\ _\k XXeblee\e*
C`\imffi q`ae X]jgiXb\e ^\dXXbk d\k jXd\en\ib`e^jgXike\ij LJ> N\i <X( C\c`Zfe \e MPM mffi _\k
l`kmf\i\e mXe [\ [`m\ij\ fgc\`[`e^jdf[lc\j* Jfb `j [\ `e_fl[ mXe [\ df[lc\j nXXi ef[`^ m\i]`ae[*
C`\i q`ae [\ \`^\e mXb[fZ\ek\e qfm\\c df^\c`ab Y`a Y\kifbb\e( fd qfm\\c df^\c`ab XXe k\ jcl`k\e Y`a [\
fgc\`[`e^jmiX^\e [`\ c\m\e fg [\ n\ibmcf\i* H\k _\k gif^iXddX M\eq\i Q\ib\e[ G\i\e Y`\[k M\eq\i
bXej\e*
7<IBE<D<IJM88I;@>?<;<E
=`ee\e _\k gif^iXddX M\eq\i Q\ib\e[ G\i\e q`ae `e .,-2 `e kfkXXc 3. d\[\n\ib\ij \e
n\ibqf\b\e[\e ^\jkXik d\k [\ kiX`e`e^ n\ibe\d\ijmXXi[`^_\[\e* ?\q\ kiX`e`e^ `j m\iqfi^[ [ffi
[fZ\ek\e mXe _\k LJ> N\i <X*
C\k XXec\i\e mXe ^\[iX^) \e n\ibe\d\ijmXXi[`^_\[\e `j \\e Y\cXe^i`ab XXe[XZ_kjglek `e [\
Y\^\c\`[`e^ mXe d\[\n\ib\ij `e kiXa\Zk `e [\ i`Z_k`e^ mXe \\e qf [lliqXXd df^\c`ab\ gcXXkj`e^* O`k
eXmiXX^ mXe b\ee`jZ\ekiX Y`a Y\[i`am\e `e [\ i\^`f `j ^\Yc\b\e [Xk n\ib^\m\ij d\k eXd\
^\vek\i\jj\\i[ q`ae `e d\[\n\ib\ij d\k ^f\[\ n\ibe\d\ijmXXi[`^_\[\e* Jg _\k e`m\Xl mXe feq\
[f\c^if\g m`e[\e n\ib^\m\ij _\k ^\[iX^ [Xk \\e d\[\n\ib\i cXXk q`\e m\\c Y\cXe^i`ab\i [Xe [Xk _`a+q`a
Y\gXXc[\ mXbk\Z_e`jZ_\ mXXi[`^_\[\e Y\q`k* Q\ib^\m\ij ^\m\e XXe [Xk q\ [\ Y\ef[`^[\
mXbk\Z_e`jZ_\ mXXi[`^_\[\e [\ d\[\n\ib\ij q\c] n\c XXec\i\e( mfcc\[`^ XXe^\gXjk fg [\ ^\miXX^[\
b\ee`j \e mXXi[`^_\[\e mXe [\ ]leZk`\* B\[iX^ `j [XXid\\ kfk \\e _\c\ Y\cXe^i`ab\( qf e`\k ZilZ`Xc\
]XZkfi mXe l`kjkiffd ^\nfi[\e*
N_\dX#j [`\ XXe [\ fi[\ q`ae ^\bfd\e6
y >fddle`Z\i\e7
y <iY\`[jfdjkXe[`^_\[\e7
y Jd^XXe d\k \cbXXi7
y MXd\en\ib\e 8 jXd\e n\ib\e7
y Jd^XXe d\k bi`k`\b + ]\\[YXZb*
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PXe [\ 3. [\\ce\d\ij _\YY\e `e kfkXXc 0- [\\ce\d\ij [\ kiX`e`e^ d\k jlZZ\j X]^\jcfk\e* @e -/ mXe
[\ 0- [\\ce\d\ij _\YY\e \\e gfj`k`\] X[m`\j ^\bi\^\e mffi [ffijkiffd eXXi ==G*
&&. FGC<@;@E> /9F CC
?\ HYf)cc fgc\`[`e^ _\\]k Xcj [f\c Y`a k\ [iX^\e XXe fekn`bb\c`e^ kfk Xccifle[\i fg [\ X][\c`e^ \e+f]
l`kjkiffd eXXi Y\^\c\`[ n\ib\e df^\c`ab k\ dXb\e* ?\ fgc\`[`e^ `j l`k^\mf\i[ `e jXd\en\ib`e^ d\k
_\k LJB N\i <X( `e ZfdY`eXk`\ d\k \`^\e mXb[fZ\ek \e giXbk`abfgc\`[\ij* M\eq\i _\\]k `e j\gk\dY\i
-, d\[\n\ib\ij \\e [`gcfdX HYf)cc blee\e l`ki\`b\e( eX \\e kn\\aXi`^\ fgc\`[`e^ `e [\ i`Z_k`e^
fg\iXkfi gif[lZk`\k\Z_e`\b* ?XXieXXjk _\YY\e [i`\ [\\ce\d\ij [\ fgc\`[`e^ X]^\jcfk\e d\k \\e
Y\n`aj mXe [\\ceXd\*
&&. <EKI<< FGC<@;@E> *IF<E
Pffi _\k mXb^\Y`\[ Bif\e Y\_ffik \\e ==G \eki\\ fgc\`[`e^ Bif\e kfk [\ df^\c`ab_\[\e* P`\i
d\[\n\ib\ij _\YY\e `e .,-2 _le ==G e`m\Xl - fgc\`[`e^ `e [\ i`Z_k`e^ Bif\e X]^\ife[* ?XXieXXjk `j
rre d\[\n\ib\i [`\ [\ ^if\efgc\`[`e^ fg HYf)cc e`m\Xl d\k jlZZ\j _\\]k [fficfg\e* C`\imffi `j
jXd\e^\n\ibk d\k C\c`Zfe*
&&. <EKI<< FGC<@;@E> 6 % .
Pffi _\k mXb^\Y`\[ P*<*G* Y\_ffik \\e ==G \eki\\ fgc\`[`e^ P*<*G* Jg YXj`j mXe [\^\e\e [`\ `e .,-1
\e Y\^`e .,-2 n\ibe\d\ijmXXi[`^_\[\e _\YY\e X]^\jcfk\e d\k \\e gfj`k`\] X[m`\j fd [ffi k\
jkifd\e eXXi ==G( `j `e dXXik .,-2 \\e ^if\g mXe -2 [\\ce\d\ij ^\jkXik* -0 mXe _\e qlcc\e `e _\k
\\ijk\ bnXikXXc mXe .,-3 _le [`gcfdX fg HYf)D e`m\Xl `e fekmXe^jk e\d\e* C`\imffi `j
jXd\e^\n\ibk d\k LJB N\i <X( `e ZfdY`eXk`\ d\k \`^\e mXb[fZ\ek \e giXbk`abfgc\`[\ij*
363 &8J@JFGC<@;@E> J:?FFED88B
=`ee\e _\k mXb^\Y`\[ jZ_ffedXXb _\YY\e 3 d\[\n\ib\ij [\ mXb^\i`Z_k\ jZ_ffedXXbfgc\`[`e^ d\k
jlZZ\j [fficfg\e* ?`k `j \\e YiXeZ_\ \ib\e[ [`gcfdX nXXi[ffi [ffijkiffd eXXi m\ijZ_`cc\e[\
fg[iXZ_k^\m\ij Y`ee\e _\k mXb^\Y`\[ jZ_ffedXXb df^\c`ab `j* Jeq\ \`^\e mXb[fZ\ek m\iqfi^k [\
c\jj\e* KiXbk`abY\^\c\`[`e^ m`e[k gcXXkj fg [\ \`^\e n\ibgc\b*
488C :F8:?@E>
De .,-2 `j ^\jkXik d\k _\k `eq\kk\e mXe kXXc ZfXZ_`e^ mffi n\ibqf\b\e[\e( [`\ femfc[f\e[\ [\
I\[\icXe[j\ kXXc Y\_\\ij\e* QXee\\i _`\id\\ [\ kXXcYXii`si\ Y`a _\k m`e[\e mXe n\ib nfi[k
n\^^\efd\e( bfd\e [\q\ d\ej\e je\cc\i XXe _\k n\ib* NXXc ZfXZ_`e^ Y\jkXXk l`k _\k Y\if\g ^\i`Z_k
XXec\i\e mXe kXXcmXXi[`^_\[\e* ?\ kXXcZfXZ_ Y`\[k qfn\c giXbk`ab^\i`Z_k\ ^if\gjkiX`e`e^\e Xcj
`e[`m`[l\c\ ZfXZ_`e^* NXXc ZfXZ_`e^ dXXbk [\\c l`k mXe _\k i\)`ek\^iXk`\kiXa\Zk* De kfkXXc q`ae 4,
[\\ce\d\ij XXe^\d\c[( 11 q`ae fg `ekXb\ ^\n\\jk( nXXimXe /- [\\ce\d\ij `e ^if\gjZfXZ_`e^ q`ae
^\gcXXkjk \e 5 \\e `e[`m`[l\\c kiXa\Zk mfc^\e*

-*.*/

HXib\k`e^ " Zfddle`ZXk`\

?\ mfid`e^ \e fekn`bb\c`e^ mXe _\k n\ibY\[i`a] [Xk mffi [\ XiY\`[jdXibki\^`f C\cdfe[)?\ K\\c
`ek\^iXXc [\ KXik`Z`gXk`\n\k l`kmf\ik( _\\]k `e .,-2 l`k\iXXi[ ffb feq\ dXib\k`e^ \e Zfddle`ZXk`\)
`ejgXee`e^\e ^\[fd`e\\i[* B\ekiXXc jkfe[ [\ fekn`bb\c`e^ \e `dgc\d\ekXk`\ mXe gfj`k`fe\i`e^(
d\ib`[\ek`k\`k( eXXd \e _l`jjk`ac( gXjj\e[ Y`a [\ [f\cjk\cc`e^\e mXe [\ e`\ln\ fi^Xe`jXk`\* ?XXil`k
mcf\`[\e m\imfc^\ej XXegXjj`e^\e mXe Xcc\ _l`jjk`ac[iX^\ij mXe [\ jXd\e^XXe[\ gXik`a\e mffik(
Xcjd\[\ [\ fekn`bb\c`e^ mXe Zfddle`ZXk`\d`[[\c\e mffi [\ e`\ln\ fi^Xe`jXk`\* ?\ ]fid\c\ X]kiXg
mXe M\eq\i fg - fbkfY\i n\i[ mffiY\i\`[( qfn\c _\k \m\e\d\ek fg [\ [X^ q\c] nXXiY`a d\\i [Xe
[l`q\e[ d\[\n\ib\ij \e i\cXk`\j XXen\q`^ nXi\e( Xcj [\ `ekif[lZk`\ZXdgX^e\ i`Z_k`e^ [l`q\e[\e
jkXb\_fc[\ij* O`k\iXXi[ n\i[\e `ek\ie [\ d\[\n\ib\ij d\\^\efd\e `e [\ Y\n\^`e^ eXXi [\
jXd\emf\^`e^ kfk rre fi^Xe`jXk`\*
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N\^\c`ab\ik`a[ ÅnXj [\ n`eb\c fg\eÇ( [lj fekgcff`[\e n\ ffb [`m\ij\ XZk`m`k\`k\e fd _\k gi`dX`i\ gifZ\j
k\ fe[\ijk\le\e* <cj e\kn\ibfi^Xe`jXk`\ `em\jk\\i[\e n\ `e [\ i\cXk`\ d\k [\ [`m\ij\ jkXb\_fc[\ij fd
[\ Y\cXe^\e mXe feq\ [f\c^if\g\e k\ Y\_Xik`^\e \e [\ Zfek`elvk\`k mXe [\ Y\[i`a]jmf\i`e^ k\
m\ijk\ib\e* @\e Y\cXe^i`ab\ ^if\g nfi[k [XXiY`a ^\mfid[ [ffi n\ib^\m\ij( [`\ \jj\ek`\\c q`ae `e _\k
bX[\i mXe _\k Zi\ui\e mXe $c\\i%n\ibgc\bb\e mffi feq\ [f\c^if\g\e* Q\ c\^[\e eX[ilbb\c`ab [\
m\iY`e[`e^( qfn\c d\k Xcj kljj\e [\q\ gXik`a\e( `e [\ mfid mXe fekdf\k`e^\e m`X Y`a\\ebfdjk\e \e
[ilbY\qfZ_k\ Qfib[Xk\j [`\ gcXXkjmfe[\e `e [\ [`m\ij\ ^\d\\ek\e Y`ee\e feq\ XiY\`[jdXibki\^`f*
Jfb d\k [\ gfc`k`\b n\i[\e eXln\ ZfekXZk\e fe[\i_fl[\e* De [\q\ ]Xj\ mXe mfid`e^ \e fekn`bb\c`e^
mXe _\k n\ibY\[i`a] q`ae q`a l`k\iXXi[ \i^ ^\vek\i\jj\\i[ \e fe[\i Xe[\i\ m`X gi\j\ekXk`\j `e [\ iX[\e
q`ae q`a fg [\ _ff^k\ ^\_fl[\e* KXiXcc\c XXe [\ [`i\Zk\ ZfekXZk\e ^\e\i\\i[\e n\ glYc`Z`k\`k ife[fd
[`m\ij\ gifa\Zk\e \e jXd\en\ib`e^\e( qfXcj [\ kiX`e`e^ \e gcXXkj`e^ mXe jkXklj_fl[\ij* ?\
m\iY`e[`e^ d\k [\ [`m\ij\ jkXb\_fc[\ij fe[\ijk\le\e n\ m\i[\i fe[\i Xe[\i\ m`X jfZ`Xc d\[`X6
Nn`kk\i $-*-5, mfc^\ij%( G`eb\[`e $502 Zfee\Zk`\j% \e AXZ\Yffb $243 mfc^\ij%* @\e ^\dtc\\i[ glYc`\b(
mXe n\ibqf\b\e[\e \e d\[\n\ib\ij kfk iXX[jc\[\e \e gif]\jj`feXcj l`k _\k n\ibm\c[( Yc`abk `e fej
^\vek\i\jj\\i[*

*'+'- 9TYLYNTPPW MPWPTO
De .,-2 _\\]k M\eq\i ]`eXeZ`\\c n\[\ifd \\e ^f\[ aXXi ^\b\e[* Je[Xebj Xcc\ ]lj`\g\i`b\c\e `j [\
l`kmf\i`e^ eXXi Y\_fi\e m\icfg\e \e jcl`k [\ \ogcf`kXk`\ d\k \\e gfj`k`\] i\jlckXXk $q`\ fe[\ijkXXe[
fm\iq`Z_k mXe YXk\e \e cXjk\e%*
BaP]eTNS_ aLY ML_PY PY WL^_PY
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IX [\ jXe\i`e^ mXe [\ c\e`e^\e `e .,-, _\\]k M\eq\i ef^ jc\Z_kj rre c\e`e^ cfg\e( lck`df .,-2 ^iffk
É -*,45*,,,( d\k aXXic`abj\ X]cfjj`e^ mXe É -01*,,, \e \\e cffgk`a[ kfk .,.0* ?\q\ c\e`e^ gXjk mfcc\[`^
Y`ee\e [\ bX[\ij mXe [\ Q\k ]`[f* C\k m\imif\^[ X]cfjj\e mXe [\q\ c\e`e^ `j e`\k q`emfc fd[Xk [\
Yf\k\i\ek\ [`\ `e i\b\e`e^ ^\YiXZ_k qfl nfi[\e _f^\i `j [Xe [\ df^\c`ab\ i\ek\Y\jgXi`e^\e l`k
_ff][\ mXe [\ X]cfjj`e^*
Pffi _\k i\^lc\i\e mXe [\ ]`eXeZ`uc\ jkifd\e mXe [\ XZk`m`k\`k\e kljj\e [\ m\eeffkjZ_Xgg\e $q`\
_`\imffi ffb _\k jZ_\dX P\iYfe[\e KXik`a\e% \e [\ BL q`ae d\k [\ m\eeffkjZ_Xgg\e i\b\e`e^)
ZfliXekfm\i\\ebfdjk\e ^\jcfk\e* ?\ jXc[` mXe [\q\ gfj`k`\j Yc`am\e lck`df .,-2 `e Xcc\ ^\mXcc\e
Y`ee\e [\ [XXifm\i `e [\ fm\i\\ebfdjk\e X]^\jgifb\e ^i\eq\e*
C\k c`hl`[`k\`kjjXc[f lck`df .,-2 Y\[iXX^k É --*1,-*,,,( Y\jkXXe[\ l`k É --*040*,,, XXe YXebjXc[` \e
É -3*,,, XXe bXj^\c[\e* H\k `e^Xe^ mXe -2 [\Z\dY\i .,-/ `j M\eq\i n\kk\c`ab m\igc`Z_k [\\c k\
e\d\e XXe jZ_Xkb`jkYXeb`\i\e* <cj ^\mfc^ [XXimXe nfi[\e [\ \`^\e YXebi\b\e`e^\e mXe M\eq\i
[X^\c`abj X]^\iffd[ kfk \\e jXc[f [Xk ^\d`[[\c[ g\i bnXikXXc dXo`dXXc ,(31! mXe [\ Y\^ifk\
\ogcf`kXk`\cXjk\e dX^ Y\[iX^\e( q`ae[\ \\e Y\[iX^ mXe É 013*,,,* ?\ c`hl`[\ d`[[\c\e lck`df .,-2
jkXXe mffiÉ --*,2,*,,, fg [\ jZ_Xkb`jkYXeb)i\b\e`e^ Y`a _\k L`ab* Jg \`^\e i\b\e`e^\e jkXXk lck`df
.,-2 \\e jXc[f mXe É 0.0*,,,* ?\ ^\d`[[\c[\ bnXikXXcjXc[` ^\[li\e[\ .,-2 q`ae jk\\[j fe[\i _\k
dXo`dXc\ jXc[f ^\Yc\m\e* ?XXid\\ mfc[f\k M\eq\i XXe [\ m\igc`Z_k`e^\e l`k _ff][\ mXe [\ Q\k Cf](
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fe[\i[\\c jZ_Xkb`jkYXeb`\i\e* B\q`\e [\ cX^\ i\ek\jkXe[\e q`ae [\ i\ek\YXk\e fm\i [\ fm\ikfcc`^\
d`[[\c\e mffi .,-2 ^\[XXc[ eXXi É 2*,,,* ?`k qXc `e [\ eXY`a\ kf\bfdjk e`\k m\iY\k\i\e*
C\k kfkXc\ c`hl`[`k\`kjjXc[f `j k\e fgq`Z_k\ mXe lck`df .,-1 fe^\m\\i ^\c`ab ^\Yc\m\e* ?\ m\id`e[\i`e^
l`k _ff][\ mXe [\ l`kb\i`e^\e mXe _\k i\jlckXXk .,-1 XXe [\ ^\d\\ek\e mXe É -*--5*,,, `j giXbk`jZ_
^\_\\c X]^\[\bk d\k [\ Y\jkXXe[\ fm\ijZ_fkk\e l`k [\ \ogcf`kXk`\* C\k Y\_\\i mXe [\q\ d`[[\c\e gXjk
^\_\\c Y`ee\e _\k ki\XjlipjkXkllk qfXcj [Xk fg -- aXelXi` .,-2 [ffi _\k Y\jklli `j mXjk^\jk\c[*
?\ l`kmf\i`e^ mXe _\k ]`eXeZ`\\c Y\c\`[ nfi[k Y\nXXbk d\k Y\_lcg mXe [\ Y\ffi[\c`e^ mXe [\
]`eXeZ`uc\ b\e^\kXcc\e [`\ \\ej g\i bnXikXXc nfi[\e ^\iXggfik\\i[* C\k Y\ki\]k [\ ]`eXeZ`uc\
b\e^\kXcc\e ==P $e\kkf jZ_lc[hlfk\( jfcmXY`c`k\`kji`j`Zf( jkilZkli\c\ \ogcf`kXk`\il`dk\% [`\ Xcc\e \\e
Y\\c[ ^\m\e mXe _\k m\idf^\e mXe M\eq\i fd _XXi jZ_lc[\e( qfn\c fg bfik\ Xcj $d`[[\c%cXe^\
k\id`ae( k\ blee\e mfc[f\e* ?\ Y\i\b\e[\ nXXi[\e mffi [\q\ iXk`fÇj q`ae fg^\efd\e XXe _\k \`e[\
mXe [\ gXiX^iXX] -*/*2 L`j`ZfgXiX^iXX]* ?\ iXk`fÇj q`ae ^\[li\e[\ .,-2 jk\\[j Y\k\i ^\n\\jk [Xe [\
[XXimffi ^\c[\e[\ efid\e* ?XXil`k dX^ ^\ZfeZcl[\\i[ nfi[\e [Xk M\eq\i `e .,-2 \\e ^\qfe[
Y\c\`[ ^\mf\i[ _\\]k XXe^XXe[\ [\ ]`eXeZ`uc\ d`[[\c\e ^\YXj\\i[ fg mffiq`Z_k`^_\`[ \e q\b\i_\`[*
Jd ffb `e \Zfefd`jZ_ df\`c`ab\i\ k`a[\e e`\k [`i\Zk \\e Y\if\g k\ _f\m\e [f\e fg [\ ^\d\\ek\e
jki\m\e n\ eXXi \\e Y\gXXc[ n\\ijkXe[jm\idf^\e* C\k n\\ijkXe[jm\idf^\e jk\ck [\ M\eq\i `e jkXXk
fd \\e \m\ekl\\c m\ic`\j^\m\e[ aXXi d\k \`^\e d`[[\c\e fg k\ mXe^\e* De [\ Y\jkllijm\i^X[\i`e^
mXe .0 ale` .,-/ `j [\ ^\XZklXc`j\\i[\ efk`k`\ Q\\ijkXe[jm\idf^\e Y\jkllic`ab mXjk^\jk\c[* =\jcfk\e
`j kfk \\e m\i[\i\ Zcljk\i`e^ eXXi [\ Y\jk\dd`e^ji\j\im\j cfg\e[\ gifa\Zk\e* KXik`Z`gXk`\n\k \e \\e
Xc^\d\e\ i\j\im\ nXXimXe [\ _ff^k\ `e _\k m\imfc^ `j Y\gXXc[ fg dXo`dXXc /,! mXe _\k kfkXc\
m\idf^\e* ?`k cXXkjk\ l`k^Xe^jglek qXc [\ bfd\e[\ aXi\e( fg ^ife[ mXe \\e g\i`f[`\b\ _\i`ab`e^ \imXe
Y`a Y\^ifk`e^ \e aXXii\b\e`e^( c\`[iXX[ Yc`am\e Y`a [\ Y\jk\dd`e^ mXe [\ i\jlckXk\e* @\e jg\Z`]`ZXk`\
mXe _\k ^\XZklXc`j\\i[\ n\\ijkXe[jm\idf^\e `j \m\e\\ej fg^\efd\e Y`a -*/*2 L`j`ZfgXiX^iXX] mXe
[`kaXXiY\i`Z_k*
K\i aXelXi` .,-/ `j [\ Q\k efid\i`e^ Y\qfc[`^`e^ kfg]leZk`feXi`jj\e `e [\ glYc`\b\ \e j\d`glYc`\b\
j\Zkfi $QIN% `e^\^XXe* ?\ n\k `j mXe kf\gXjj`e^ fg ^\d\\ejZ_Xgg\c`ab\ i\^\c`e^\e \e [lj ffb fg
M\eq\i* Pffi [\ m\iXeknffi[`e^ mXe [`\ n\k nfi[k m\in\q\e eXXi [\ aXXii\b\e`e^( gXiX^iXX] .*3 Q\k
Ifid\i`e^ Y\qfc[`^`e^ Nfg]leZk`feXi`jj\e* M\eq\i mfc[f\k XXe [\ QIN*

-(.*1 Nf\bfdjkm\inXZ_k`e^
C\k bfd\e[\ aXXi `j \\e g\i`f[\ nXXi [\ \\ijk\ gfj`k`\m\ fekn`bb\c`e^\e nfi[\e nXXi^\efd\e d\k
Y\ki\bb`e^ kfk [\ \Zfefd`jZ_\ j`klXk`\ fg eXk`feXXc \e `ek\ieXk`feXXc e`m\Xl dXXi ^\c`abk`a[`^ Yc`a]k [\
j`klXk`\ `e [\ n\i\c[ qfi^\c`ab( _\k^\\e n\\i \\e e\^Xk`\] \]]\Zk bXe _\YY\e fg _\k XXiq\c\e[ _\ijk\c*
N\^\c`ab\ik`a[ `j \i ef^ jgiXb\ mXe femfc[f\e[\ [Xc`e^ mXe [\ n\ibcffj_\`[jZ`a]\ij \e \\e cXe^qXd\
YXe\e^if\`* B\j`^eXc\\i[ nfi[k [Xk _\k `emlcc\e mXe mXZXkli\j \e [\ miXX^ eXXi g\ijfe\\c `e d\\i
Xc^\d\e\ q`e ef^ femfc[f\e[\ nfi[k ^\i\Xc`j\\i[* Ni\e[nXkZ_\ij mffiq`\e fg e`\k Xc k\ cXe^\ k\id`ae
\\e gXiX[`^dXj_`]k nXXiY`a Xcj ^\mfc^ mXe k\Z_efcf^`jZ_\ kf\gXjj`e^\e \e m\i[\i\ XlkfdXk`j\i`e^ \e
ifYfk`j\i`e^ `e [\ kf\bfdjk jkilZkli\\c d`e[\i YXe\e eff[qXb\c`ab q`ae* J] [`k bXej\e Y`\[k f] al`jk \\e
Y\[i\`^`e^ mfidk mffi [\ fe[\ibXek mXe [\ XiY\`[jdXibk qlcc\e n\ ef^ df\k\e mXjkjk\cc\e*
?\ KXik`Z`gXk`\n\k `j mXe Y\cXe^ mffi [\ ^\d\\ek\e [`\ m\iXeknffi[\c`ab q`ae mffi [\ l`kmf\i`e^ mXe
[\ n\k( dXXi ffb mffi _\k n\ibY\[i`a] [Xk `e fg[iXZ_k mXe [\ `e [\ XiY\`[jdXibki\^`f C\cdfe[)?\
K\\c ^\d\\ek\e n\ibcfq\ d\ej\e $d\k \\e l`kb\i`e^% eXXi n\ib Y\d`[[\ck \e Y`ajkXe[jl`kb\i`e^\e
m\ijki\bk Xcj mXe^e\k qfcXe^ \i ^\\e jgiXb\ `j mXe n\ib* C\k n\ibY\[i`a] `j [\ jZ_Xb\c \e `ek\id\[`X`i
kljj\e d\ej\e \e n\ib* C\k l`k^Xe^jglek mXe [\ KXik`Z`gXk`\n\k `j [Xk `\[\i\\e qfm\\c df^\c`ab `e
q`ae \`^\e c\m\ejfe[\i_fl[ mffiq`\k* ?Xk n`c e`\k q\^^\e [Xk \i ^\\e XXe[XZ_k `j mffi _\e [`\
$k`a[\c`ab% q\c]jkXe[`^ ^\\e `ebfdjk\e l`k n\ib blee\e m\in\im\e* Jfb q`a bi`a^\e XXe[XZ_k*
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?\ `dgc\d\ekXk`\ mXe [\ KXik`Z`gXk`\n\k `j X]^\ife[* De feq\ XiY\`[jdXibki\^`f _\YY\e [\
^\d\\ek\e Xcj Y\cXe^i`ab l`k^Xe^jglek Y\ef\d[( [Xk d\k d`e[\i d`[[\c\e Y`ee\e [\ ]`eXeZ`uc\
bX[\ij l`k\`e[\c`ab qf m\\c df^\c`ab Yli^\ij qf i\^lc`\i df^\c`ab XXe _\k n\ib ^\_fcg\e nfi[\e( [Xe
n\c XZk`\] q`ae `e \\e kiXa\Zk eXXi n\ib* ?`k `j m\inffi[ `e [\ MkiXk\^`jZ_\ FX[\iefk`k`\ KXik`Z`gXk`\n\k
[`\ [ffi [\ ^\d\\ek\iX[\e `e [\ XiY\`[jdXibki\^`f C\cdfe[)?\ K\\c `j mXjk^\jk\c[* ?`k l`k^Xe^jglek
\e _\k Y`aY\_fi\e[\ `dgc\d\ekXk`\kiXa\Zk `j m\ikXXc[ `e [\ l`kmf\i`e^ [ffi _\k n\ibY\[i`a]( [Xk `e
[\q\c][\ efkX `j mXjk^\jk\c[* ?\ YcXln[ilb k\e XXeq`\e mXe [\ gi`dX`i\ gifZ\jj\e( fg YXj`j mXe [\
KXik`Z`gXk`\n\k( `j `e^\i`Z_k Xcjd\[\ [\ fi^Xe`jXkfi`jZ_\ \e ali`[`jZ_\ mfid^\m`e^ mXe _\k n\ibY\[i`a]*
C\k l`k^Xe^jglek mXe [\ KXik`Z`gXk`\n\k `j [Xk `\[\i\\e d\\ [f\k eXXi m\idf^\e* ?Xk d\\[f\e `j e`\k
mi`aYc`am\e[( Z\ekiXXc jkXXk [Xk [`k df\k ^\Y\li\e mXel`k \`^\e biXZ_k \e m\iXeknffi[\c`ab_\`[ mXe
d\ej\e* De [\ l`kmf\i`e^ `j ^\bfq\e mffi \\e `ek\^iXc\ $jfZ`XXc [fd\`e Yi\[\% XXegXb* ?Xk bXe
Y\k\b\e\e [Xk d\ej\e Yc`am\e[ q`ae XXe^\n\q\e fg \\e l`kb\i`e^* Pffi [`\ d\ej\e nXXi [`k XXe [\
fi[\ `j( nfi[k Y`ee\e [\ `e[`m`[l\c\ df^\c`ab_\[\e ^\qfZ_k eXXi \\e qf dXXkjZ_Xgg\c`ab df^\c`ab\
gXik`Z`gXk`\*
?\ l`kb\i`e^jm\ijki\bb`e^ fg ^ife[ mXe [\ KXik`Z`gXk`\n\k `j `e _ff][qXXb \\e l`kmf\i`e^jXZk`m`k\`k(
dXXi `j n\c \\e Y\cXe^i`ab\ XZk`m`k\`k* >fek`elvk\`k( qfi^mlc[`^_\`[( al`jk\ efid\e \e k`a[`^\ Y\kXc`e^ mXe
[\ l`kb\i`e^ q`ae Y\cXe^i`ab\ fe[\in\ig\e [`\( X]^\q`\e mXe _\k n\kk\c`ab\ bX[\i( _ff^ fg [\ X^\e[X
mXe _\k n\ibY\[i`a] jkXXe*
@\e l`kb\i`e^ fg ^ife[ mXe [\ KXik`Z`gXk`\n\k `j Y\[f\c[ Xcj \\e `ebfd\ejmffiq`\e`e^
$mXe^e\k]leZk`\% mffi _\e [`\ $k`a[\c`ab% Xcj ^\mfc^ mXe n\ibcffj_\`[ f] _\k fekYi\b\e mXe Xe[\i\
`ebfdjk\eYifee\e $mffic`^^\e[\ mffiq`\e`e^\e% e`\k `e _le \`^\e c\m\ejfe[\i_fl[ blee\e mffiq`\e*
De _\k kfkXXc XXe XZk`m`k\`k\e `e _\k n\ibY\[i`a] `j [\ l`kb\i`e^jm\ijki\bb`e^ \Z_k\i n\c \\e _lcgd`[[\c
\e ^\\e [f\c fg q`Z_* C\k [f\c `j d\ej\e XXe _\k n\ib _\cg\e \e qfcXe^ [Xk $ef^% e`\k df^\c`ab `j( \e
\i ^\\e mffic`^^\e[\ mffiq`\e`e^\e q`ae( bXe \\e fg [\ g\ijffec`ab\ c\\]j`klXk`\ X]^\jk\d[\ l`kb\i`e^
mffi c\m\ejfe[\i_fl[ m\ijki\bk nfi[\e*
GXjk Ylk efk c\Xjk `j [\ KXik`Z`gXk`\n\k rre mXe [\ [i`\ [\Z\ekiXc`jXk`\j d\k E\l^[qfi^ \e QHJ* H\k
[\ l`kmf\i`e^ mXe KXik`Z`gXk`\n\k `j _\k \jj\ek`\\c [\ jXd\e_Xe^ \e [\ fe[\ic`e^\ m\iYXe[\e d\k [\
Xe[\i\ [\Z\ekiXc`jXk`\j QHJ \e E\l^[ `e_fl[\c`ab \e l`kmf\i`e^jk\Z_e`jZ_ fgk`dXXc mfid k\ ^\m\e
$`ek\^iXc`k\`k%* ?XXid\\ nfi[k [\ al`jk\ miXX^ Y`a [\ al`jk\ g\ijffe _\k d\\jk \]]\Zk`\] \e \]]`Z`uek
Y\Xeknffi[k \e nfi[\e [\ XZk`\j [XXifg `e^\q\k* ?`\ ^\qXd\ec`ab\ XXegXb m`e[k fg [\\ck\ii\`e\e(
qfXcj ZXjljY\jgi\b`e^\e Y`a $dlck`%gifYc\\dj`klXk`\j \e fekn`bb\c\e ^\qXd\ec`ab\ $XiY\`[jdXk`^\%
[X^XZk`m`k\`k\e( Xc gcXXkj dXXi nfi[k m\i[\i m\ijk\ibk \e m\iY\k\i[*

*'+'/ FZPVZX^_[P]^[PN_TPQ aLY OP OPPWYPXTYRPY
EPYeP] ;Z]PNLOTPY^_PY 5'H'
C\k i\jlckXXk eX Y\cXjk`e^\e fm\i .,-2 `j É 0.*,,, gfj`k`\]* C\k [f\c mXe [\ m\eeffkjZ_Xg `j _\k
l`kf\]\e\e mXe \\e fgc\`[`e^j) \e Y\[i`a]ji\jkXliXek k\e Y\_f\m\ mXe _\k n\ibY\[i`a] M\eq\i \e XXe
_XXi ^\c`\\i[\ \e+f] m\iYfe[\e gXik`a\e* ?`k d\k `eY\^i`g mXe [\ l`kf\]\e`e^ mXe \\e ZXk\i`e^Y\[i`a] `e
[\ mfid mXe [\ m\i_lli mXe m\i^X[\iil`dk\e \e _\k m\iqfi^\e mXe dXXck`a[\e mffi Y\[i`am\e* Pffi [\
m\iYi\[`e^ mXe [\ ]leZk`\ eXXi \\e jfZ`XXc)dXXkjZ_Xgg\c`ab\ i\jkXliXek q`ae Y\^`e .,-/ [\ [XXikf\
Y\ef[`^[\ m\i^lee`e^\e m\ijki\bk* C\k Y\qf\b XXe _\k dXXkjZ_Xgg\c`ab i\jkXliXek `j mXeX] [\
fg\e`e^ e`\k ^\_\\c `e c`ae d\k [\ m\inXZ_k`e^\e \e [\ Y\q\kk`e^ `j \i^ n`jj\c\e[* SfcXe^ [\q\
XZk`m`k\`k e`\k k\ m\\c `e feYXcXej nfi[k l`k^\mf\i[( m\ik\^\enffi[`^k _\k \\e kf\^\mf\^[\ nXXi[\*
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d\k eXd\ ffb `e _\k bX[\i mXe [\ fgc\`[`e^* Jfb _`\i ^\c[k [Xk _\k k`a[ bfjk( \e dfe[ fg dfe[i\ZcXd\
miXX^k( fd [\ Y\qf\b\ijXXekXcc\e fg \\e d\\i jkilZkli\\c jkXY`\c mfcld\ k\ bi`a^\e* ?XXieXXjk qfi^k
[\q\ XZk`m`k\`k ffb mffi XXeki\bb`e^jbiXZ_k mffi Xe[\i\ XZk`m`k\`k\e*
H\k [\ fgjkXik mXe _\k Y\_\\i mXe [\ ZXk\i`e^ Y`a LJ> k\i << k\ C\cdfe[ \e [\ JHJ jZ_fc\e `j
^\jkXck\ ^\^\m\e XXe \\e m\i[\i\ m\iYi\[`e^ mXe [\ ZXk\i`e^ XZk`m`k\`k\e \e nfi[\e d\\i [`\ejk\e
^\c\m\i[* ?\ XZk`m`k\`k\e( \e q\b\i _\k Y\[i`a]ji\jkXliXek fm\i[X^( _\\]k [ffi d\\i XXecffg `e m\iYXe[
d\k [\ ^if\` mXe _\k \`^\e g\ijfe\\c mXen\^\ [\ ]lj`\ \\e ^f\[ aXXi ^\[iXX`[* ?\ m\iYi\[`e^ mXe
[`\ejk\e c\m\ik ffb d\\i Zfek`elvk\`k mffi c\\in\ibkiXa\Zk\e fg mXen\^\ \\e Yi\[\i kXb\egXbb\k*
EPYeP] 7T]PN_ IP]V 5'H'
?\q\ m\eeffkjZ_Xg `j fg^\i`Z_k fd [\ [\\ce\d\ij XXe i\)`ek\^iXk`\kiXa\Zk\e \\e k`a[\c`ab\ i\^lc`\i\
YXXe XXe k\ blee\e Y`\[\e* Ock`df [\Z\dY\i .,-2 q`ae _`\i -,5(. ]k\ mXe [\ Y\^ifk\ -.4 ]k\ `e^\mlc[*
B\d`[[\c[ fm\i .,-2 q`ae 32(1 ]k\ ^\i\Xc`j\\i[( _\k^\\e Y\[l`[\e[ d`e[\i `j [Xe Y\^iffk* NfZ_ `j
[\q\ =*P* mXe ^iffk Y\cXe^ mffi [\ l`kmf\i`e^ \e i\Xc`jXk`\ mXe [\ [f\cjk\cc`e^\e mXe [\
KXik`Z`gXk`\n\k* O`k[ilbb\c`ab `j `e [`\ n\k [\ df^\c`ab_\`[ fg^\efd\e fd [\kXZ_\i`e^\e Xcj
`ejkild\ek `e k\ q\kk\e \e d\\ k\ cXk\e k\cc\e Y`a [\ mXjkjk\cc`e^ mXe [\ hlfkldi\^\c`e^* ?\q\ =*P*
[`\ek [XXiY`a Xcj ]fid\c\ n\ib^\m\i mffi g\ijfe\e [`\ d\k \\e ^XiXek`\YXXe Y`a \\e n\ib^\m\i ^XXe
n\ib\e( Xc [Xe e`\k `e \\e [\kXZ_\i`e^jZfejkilZk`\ m`X M\eq\i* C`\ikf\ q`ae `e [\Z\dY\i .,-0 [\
XiY\`[jmffinXXi[\e fge`\ln mXjk^\jk\c[*
De [\ Y\^ifk`e^ mffi .,-3 nfi[k i\b\e`e^ ^\_fl[\e d\k \\e XXekXc ^XiXek`\YXe\e mXe dXo`dXXc .//
]k\Çj ^\d`[[\c[ fm\i _\k aXXi( Xcj mfc^k m\i[\\c[6
Q_P!^
BXiXek`\YXe\e i\Z_kjki\\bj Y`a [\i[\e
BXiXek`\YXe\e Q\ibY\[i`a]
BXiXek`\YXe\e Q\ibY\[i`a] m`X OQP
=\jZ_lk Q\ib\e
FZ_LLW

-1(,,
-3/(,,
.4(,,
-3(,,
+,,%))

[P]^ZYPY
-1(,,
.-2(,,
/1(,,
.-(,,
+10%))

?`k Y`\[k eXXi [\ kf\bfdjk q\b\i ef^ d\\i bXej\e \e df^\c`ab_\[\e mffi [\q\ =*P**
?ffi [\ ^\bfq\e ZfejkilZk`\( [\ cffebfjk\e nfi[\e \\e fg \\e [ffiY\cXjk XXe [\ fg[iXZ_k^\m\ij
mXe [\ kiXa\Zk\e( `j \i Xck`a[ jgiXb\ mXe \\e e`_`c i\jlckXXk*
BXccXek Ym*
?\ jkiXk\^`jZ_\ jXd\en\ib`e^ mXe M\eq\i d\k >Xc[\i Cfc[`e^ =*P* nXj mXeX] -)3).,-.
fe[\i^\YiXZ_k `e BXccXek Ym $mffidXc`^\ <kcXek L\)`ek\^iXk`\ =*P*%* M\eq\i Y\qXkk [XXi`e 05! mXe [\
XXe[\c\e( >Xc[\i Cfc[`e^ =*P* 1-!* De .,-2 q`ae [\ XXe[\c\e mXe BXccXek Ym fm\i^\[iX^\e XXe
>Xc[\i Cfc[`e^ =*P**

?Xi`lqz =*P*
?\ m\eeffkjZ_Xg `j fg^\i`Z_k g\i .0 alc` .,,4 fd \\e n\Y)jf]knXi\Xggc`ZXk`\ d\k Y\ki\bb`e^ kfk \\e
fYa\Zk`\m\ cffenXXi[\d\k`e^ `e [\ dXibk k\ q\kk\e* C`\iY`a nfi[k [\ n\ibgi\jkXk`\ mXe [\ n\ibe\d\i
fg [\ n\ibgc\b ^\d\k\e* ?ffi [\ fg[iXZ_k mXe [\ n\ib^\m\i \e [\ n\ibgi\jkXk`\ mXe [\ n\ibe\d\i
k\ ZfdY`e\i\e nfi[k `eq`Z_k m\ibi\^\e `e [\ gif[lZk`m`k\`k( [\ Y\^\c\`[`e^jY\_f\]k\( [\ `eq\kYXXi_\`[
\e [\ i\jkZXgXZ`k\`k `e \lifÇj* ?\ [\\ce\d`e^ Y\[iXX^k -4! mXe _\k XXe[\c\ebXg`kXXc( q`ae[\ É /*0.,*
Pfc^\ej [\ ZfeZ\gk aXXii\b\e`e^ .,-2 Y\[iXX^k _\k i\jlckXXk eX Y\cXjk`e^\e É -23*,,, gfj`k`\]*
C`\iY`a q`ae [\ _f^\ fekn`bb\cbfjk\e mXe [\ Y\ef[`^[\ jf]knXi\ XXegXjj`e^\e ^\XZk`m\\i[* ?\q\
i\jlckXk\e m\ikXc\e q`Z_ ffb `e gfj`k`\m\ ZXj_ ]cfnj nXXi[ffi [\ c`hl`[`k\`kjgfj`k`\ jk\ib `j m\iY\k\i[*
C\k \`^\e m\idf^\e Y\[iXX^k lck`df .,-2 gfj`k`\] É 41*,,,*
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H\k _\k gfj`k`\m\ i\jlckXXk fm\i .,-2 q`\e [\ XXe[\\c_fl[\ij ef^ jk\\[j ^ifk\ bXej\e mffi ?Xi`lq{*
Il [\ KXik`Z`gXk`\n\k mXe biXZ_k `j qXc [\ m\eeffkjZ_Xg ]c\o`Y\c fg dXibkm\i_fl[`e^\e Yc`am\e
i\X^\i\e* .,-2 cXXk q`\e [Xk \i \\e m\i[\i\ ^\qfe[\ YXj`j `j mffi [\ m\i[\i\ fekn`bb\c`e^ mXe
?Xi`lqz* Pffi _\k cffenXXi[\)d\\k`ejkild\ek c`^k \\e Y\_ffic`ab\ gfk\ek`\ mffi m\i[\i\ ^if\`*
?Xi`lqz `j ^\Z\ik`]`Z\\i[ \e nfi[k `e 1,! mXe [\ XiY\`[jdXibki\^`f#j Xcj `ejkild\ek `e^\q\k*
?\ cffenXXi[\)d\k`e^\e Yc`am\e \\e mXe [\ g`ac\ij fe[\i [\ KXik`Z`gXk`\n\k \e _\k `ejkild\ek ?Xi`lqz
_\\]k fg [Xk mcXb q`ae nXXi[\ gif\]fe[\im`e[\c`ab Y\n\q\e*
M\eq\i _\\]k \\e XZ_k\i^\jk\c[\ mfi[\i`e^ fg ?Xi`lqz =*P* mXe É -1.*,,,* De .,-2 `j É 32*,,,
X]^\cfjk fg [\q\ c\e`e^* Pffi [\q\ c\e`e^ ^\c[k \\e i\ek\m\i^f\[`e^ mXe 2! g\i aXXi [`\ k\e ^f\[\
bfdk XXe M\eq\i*
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*', C4D4:D498A
*','*

9TYLYNTP]TYR

<YWPTOTYR
N\i i\^lc\i`e^ mXe [\ kXb\e `eqXb\ [\ ]`eXeZ`\i`e^ mXe M\eq\i _\\]k _\k Y\jklli `e [\ m\i^X[\i`e^ mXe
-- aXelXi` .,-2 \\e ki\XjlipjkXkllk mXjk^\jk\c[( ^\YXj\\i[ fg [\ n\k A`[f* ?`k jkXkllk mfidk _\k
bX[\i mffi [\ l`kmf\i`e^ mXe Xcc\ ki\Xjlip_Xe[\c`e^\e `e [\ fi^Xe`jXk`\*
P`X ZXj_dXeX^\d\ek nfi[k `emlcc`e^ ^\^\m\e XXe [\ m\ijZ_`cc\e[\ ki\Xjlip)XZk`m`k\`k\e mXe M\eq\i*
C`\ikf\ nfi[k \\e bfik\ k\id`ae c`hl`[`k\`kjgcXee`e^ ^\Yil`bk [`\ jkXe[XXi[ `e [\ bnXikXXciXggfikX^\ `j
fg^\efd\e* De [\q\ c`hl`[`k\`kjgcXee`e^\e nfi[k i\b\e`e^ ^\_fl[\e d\k _\k jki\m\e mXe M\eq\i fd
mffi[\\c k\ Y\_Xc\e l`k _\k d`e`dXc`j\i\e mXe [\ bfjk\e mXe _\k ^\c[jkifd\eY\_\\i* C`\iY`a nfi[k _\k
c`hl`[`k\`kj^\Yil`b Y\g\ibk [ffi [\ ^\c[jkifd\e fg fi^Xe`jXk`\e`m\Xl fg \cbXXi \e fg [\
c`hl`[`k\`kjgcXee`e^ X] k\ jk\dd\e( qfe[\i [Xk l`k _\k ff^ nfi[k m\icfi\e [Xk [\ c`hl`[`k\`kjgfj`k`\ k\
Xcc\e k`a[\ mfc[f\e[\ `j fd k\ ^XiXe[\i\e [Xk m\igc`Z_k`e^\e blee\e nfi[\e eX^\bfd\e*
FXj^\c[c`d`\k
Pffi _\k Y\_\\ij\e mXe [\ i\ek\i`j`ZfÇj fg bfik\ k\id`ae [`\ek M\eq\i [\ l`k^Xe^jglek\e mXe [\
bXj^\c[c`d`\k k\ _Xek\i\e* ?\ bXj^\c[c`d`\k `j _\k Y\[iX^ [Xk [\ ^\d\\ejZ_Xgg\c`ab\ i\^\c`e^
dXo`dXXc Xcj ^\d`[[\c[\ e\kkf mcfkk\e[\ jZ_lc[ fm\i \\e g\i`f[\ mXe [i`\ dXXe[\e dX^ _\YY\e*
De[`\e M\eq\i [\q\ c`d`\k n\ejk k\ fm\ijZ_i`a[\e( df\k _`\imffi kf\jk\dd`e^ nfi[\e m\ibi\^\e Y`a
B\[\glk\\i[\ MkXk\e mXe =iXYXek* Pffi ^\d\\ejZ_Xgg\c`ab\ i\^\c`e^\e `j [\ bXj^\c[c`d`\k Y\gXXc[
fg 4(.! mXe _\k kfkXXcY\[iX^ mXe [\ Y\^ifk`e^( nXXiY`a \\e d`e`dld mXe É /,,*,,, ^\c[k*
Pffi .,-2 Y\k\b\ek [`k [Xk( Y`a \\e Y\^ifk`e^jkfkXXc mXe É -01*3/.*,,, \e _\k Y`a d`e`jk\i`uc\ i\^\c`e^
mXjk^\jk\c[\ g\iZ\ekX^\ mXe 4(. !( [\ bXj^\c[c`d`\k É --*51,*,,, Y\[iXX^k* De .,-2 _\\]k M\eq\i
\\e gfj`k`\] jXc[f XXe mcfkk\e[\ d`[[\c\e( qf[Xk fm\ijZ_i`a[\e mXe [\ bXj^\c[c`d`\k e`\k XXe [\ fi[\
`j* C\k mfc^\e[\ fm\iq`Z_k kffek _\k m\icffg `e [\ bnXikXc\e mXe .,-26
$=\[iX^\e o É -*,,,%
L\Xc`jXk`\
FnXikXXc

=l[^\k
.,-2
Nf\kj bXj^\c[c`d`\k
NfkXXc e\kkf mcfkk\e[\ jZ_lc[+fm\ijZ_fk d`[[\c\e
Nf\^\jkXe\ bXj^\c[c`d`\k
Ll`dk\ fe[\i bXj^\c[c`d`\k

--*51,
--*51,

c7aXe)dik
--*.2/)
--*51,
./*.-/

.6 Xgi)ale
-1*.4-)
--*51,
.3*./-

/6alcc)j\g

07 fbk)[\Z

-2*/21)
--*51,
.4*/-1

-/*.5/)
--*51,
.1*.0/

B\d`[[\c[
-0*,1-)
--*51,
.2*,,-

C`\il`k Yc`abk [Xk M\eq\i ^\_\\c .,-2 il`d Y`ee\e [\ bXj^\c[c`d`\k `j ^\Yc\m\e*
L\ek\i`j`Zfefid
Pffi _\k Y\_\\ij\e mXe [\ i\ek\i`j`ZfÇj fg [\ cXe^\ k\id`ae [`\ek M\eq\i [\ i\ek\i`j`ZfÇj `e Y\\c[ k\
Yi\e^\e mffi [\ mXjk\ jZ_lc[ `e i\cXk`\ kfk [\ i\ek\i`j`Zfefid* C\k i\ek\i`j`Zf fg [\ mXjk\ jZ_lc[
nfi[k Y\i\b\e[ [ffi k\ Y\gXc\e n\cb [\\c mXe [\ gfik\]\l`cc\ XXe mXjk\ jZ_lc[ `e \e`^ aXXi
^\_\i]`eXeZ`\i[ df\k nfi[\e [ffi _\k XXe^XXe mXe e`\ln\ c\e`e^\e Y\_fi\e[ kfk [\ mXjk\ jZ_lc[
$_\i]`eXeZ`\i`e^%( \e mffi n\cb [\\c mXe [\ mXjk\ jZ_lc[ [\ ^\c[e\d\i \\e n`aq`^`e^ mXe [\ i\ek\ fg
YXj`j mXe [\ c\e`e^jmffinXXi[\e e`\k bXe Y\vemcf\[\e $i\ek\_\iq`\e`e^%* ?\ i\ek\i`j`Zfefid bXe
nfi[\e Y\i\b\e[ [ffi \\e( Y`a d`e`jk\i`uc\ i\^\c`e^( mXjk^\jk\c[ g\iZ\ekX^\ $.,!( d\k \\e d`e`dld
mXe É .*1,,*,,,% k\ m\id\e`^mlc[`^\e d\k [\ kfkXc\ cXjk\e mXe [\ Y\^ifk`e^* C\k k\ cfg\e i\ek\i`j`Zf
dX^ `e Y\^`ej\c [\ i\ek\i`j`Zfefid e`\k fm\ijZ_i`a[\e*
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Pffi M\eq\i Y\[iX^\e [\ cXe^cfg\e[\ jZ_lc[\e lck`df .,-2 É -*,45*,,, k\^\e \\e aXXic`abj mXjk
i\ek\g\iZ\ekX^\ mXe 0(02!* ?\ X]cfjj`e^jm\igc`Z_k`e^ Y\[iXX^k É -01*,,, \e nfi[k mfc[XXe l`k [\
efidXc\ Y\[i`a]jmf\i`e^*
De fe[\ijkXXe[ fm\iq`Z_k ki\]k l [\q\ ^\^\m\ej XXe*
DPY_P]T^TNZYZ]X PY ]PY_P]T^TNZ +)*/

$=\[iX^\e oÉ -*,,,%

PXi`XY\c\e
L\ek\i`j`Zf$efid%

.,-2

$-%

L\ek\_\iq`\e`e^

$.%

<]cfjj`e^\e

)
-01

$/%

L\ek\i`j`Zf $-'.%

-01

$0%

L\ek\i`j`Zfefid

.5*-02

$1X% 8 $09/%
$1Y%8$/90%

Ll`dk\ fe[\i i\ek\i`j`Zfefid

.5*,,-

Jm\ijZ_i`a[`e^ i\ek\i`j`Zfefid

)

$0X%

L\ek\i`j`Zfefid
=\^ifk`e^jkfkXXc

$0Y%

K\iZ\ekX^\ i\^\c`e^
$0% 8 $0X R 0Y% L\ek\i`j`Zfefid

-01*3/.
.,!
.5*-02

C`\il`k Yc`abk [Xk M\eq\i _\\c .,-2 ffb il`d Y`ee\e [\ i\ek\i`j`Zfefid `j ^\Yc\m\e*

*','+ IPP]^_LYO^aP]XZRPY
Je[\i n\\ijkXe[jm\idf^\e nfi[k m\ijkXXe _\k m\idf^\e mXe [\ ^\d\\ejZ_Xgg\c`ab\ i\^\c`e^ fd
k\^\emXcc\ij fg k\ mXe^\e qfe[\i [Xk [\ Zfek`elvk\`k mXe [\ ^\d\\ejZ_Xgg\c`ab\ i\^\c`e^ `e ^\mXXi
bfdk* C\k n\\ijkXe[jm\idf^\e nfi[k l`k^\[ilbk Xcj [\ m\i_fl[`e^ kljj\e [\ n\\ijkXe[jZXgXZ`k\`k \e
[\ k\ cfg\e i`j`ZfÇj* ?\ n\\ijkXe[jZXgXZ`k\`k Y\jkXXk l`k \`^\e m\idf^\e( cXe^cfg\e[\ mffiq`\e`e^\e(
il`dk\ fg [\ Y\^ifk`e^( feY\elkk\ `ebfdjk\eYifee\e \e Y\ql`e`^`e^jdf^\c`ab_\[\e* ?\ i`j`ZfÇj
blee\e qfn\c \Zfefd`jZ_( gfc`k`\b( ali`[`jZ_( Y\jkllic`ab \kZ* mXe XXi[ q`ae*
IPP]^_LYO^NL[LNT_PT_
Pffi [\ n\\ijkXe[jZXgXZ`k\`k `j \\e XXekXc Zfdgfe\ek\e mXe Y\cXe^( k\ n\k\e7
y \`^\e m\idf^\e6 [\ _ff^k\ mXe _\k \`^\e m\idf^\e `j X]_Xeb\c`ab mXe [\ Y\gXc`e^ mXe [\ nXXi[\
mXe [\ Y\q`kk`e^\e* Nfk [\ n\\ijkXe[jZXgXZ`k\`k k\cc\e n`a eXXjk [\ Xc^\d\e\ i\j\im\ \e [\
Y\jk\dd`e^ji\j\im\j ffb _\k i\jlckXXk mXe _\k cfg\e[\ Yf\baXXi7
y il`dk\ fg [\ Y\^ifk`e^6 Y`a [\ Y\jk\[`e^ mXe d`[[\c\e c`^^\e [\ l`k^Xm\e [\\cj mXjk* Ll`dk\ fg [\
Y\^ifk`e^ `j k\ bi`a^\e [ffi k\ Y\gXc\e n\cb\ l`k^Xm\e fg n\cb k`a[jk`g nfi[\e ^\[XXe*
Pffi `eq`Z_k `e [\ n\\ijkXe[jZXgXZ`k\`k mfcjkXXe n\ d\k \\e fm\iq`Z_k mXe [\ i\j\im\j lck`df .,-2(
XXe^\mlc[ d\k _\k i\jlckXXk cfg\e[ Yf\baXXi*
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ELWOZ [P] ,*&*+&+)*/

=\[iX^\e oÉ -,,,()

&!$!#

4WRPXPYP ]P^P]aP
=\jk\dd`e^ji\j\im\j
De]fidXk`\mffiq`\e`e^
=\[i`a]ji\jkXliXek
DeefmXk`\
KXik`Z`gXk`\n\k
NiXa\Zk\e+`ejki*el^^\ij
=\jZ_lk n\ib
5P^_PXXTYR^]P^P]aP^
DP^`W_LL_ MZPVULL] +)*/
FZ_LLW bPP]^_LYO^NL[LNT_PT_

./.
/03
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+$())
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/)/
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HZZ] SP_ MP^_PXXPY aLY SP_ ]P^`W_LL_ +)*/ OTPY_ OP OT]PN_TP ^P[L]LL_ PPY aZZ]^_PW TY MTU SP_ MP^_``]'
DT^TNZk^
<cj fe[\i[\\c mXe _\k n\\ijkXe[jm\idf^\e `j _\k Y\cXe^i`ab [\ m\ijZ_`cc\e[\ i`j`Zf#j k\ `em\ekXi`j\i\e
\e nXXi df^\c`ab [\ \m\ekl\c\ ]`eXeZ`uc\ ^\mfc^\e `e Y\\c[ k\ Yi\e^\e* I`\k Xck`a[ `j ZfeZi\\k XXe k\
^\m\e fg n\cb dfd\ek [\q\ q`Z_ mffi[f\e \e n\cb\ fdmXe^ q\ _\YY\e* C\k `j fg q`Z_ \\e ^f\[
^\Yil`b fd [XXi( nXXi [\ i`j`ZfÇj Y\ef\dYXXi \e bnXek`]`Z\\iYXXi q`ae( \i mffiq`\e`e^\e nfi[\e
^\kif]]\e* De [\ i`j`ZfgXiX^iXX] nfi[k m\i[\i \\e XXekXc fe[\in\ig\e Y\_Xe[\c[( nXXiXXe eXXi feq\
d\e`e^ ]`eXeZ`uc\ Zfej\hl\ek`\j mXjkq`kk\e*

*',', BYOP]SZ`O VL[T_LLWRZPOP]PY
BY_bTVVPWTYRPY
De .,-2 `j [\ m\ibffg mXe \\e [\\c mXe [\ cfZXk`\ Fn\b\i`a `e B\d\ik)=Xb\c Y\biXZ_k`^[* Jm\i[iXZ_k
m`e[k `e [\c\e gcXXkj( _\k \\ijk\ [\\c `e .,-2( [\ mfc^\e[\ [\c\e Y\^`e .,-3*
C\k fge\d\e mXe [\ X][\c`e^ Q\ib " Debfd\e mXe [\ ^\d\\ek\ C\cdfe[ `e [\ M\eq\i fi^Xe`jXk`\
_\\]k ^\i\jlck\\i[ `e \\e fekmc\Z_k`e^jfm\i\\ebfdjk* Je[\i[\\c [XXimXe `j [\ fm\i[iXZ_k mXe [\
nXXi[\ mXe [\ m\iYfln`e^ \e [\ `ei`Z_k`e^ [`\ [\ ^\d\\ek\ C\cdfe[ ^\gc\\^[ _X[ `e _\k Q\ibgc\`e(
^\Yfln >_liZ_`cccXXe -,- `e C\cdfe[* ?\q\ nXXi[\( `e kfkXXc É -*../*,,, `j Xcjef^ fg^\efd\e `e [\
XZk`mX mXe M\eq\i \e nfi[k mXeX] -)-,).,-2 mfc^\ej [\ i\^lc`\i\ X]jZ_i`am`e^jk\id`ae\e X]^\jZ_i\m\e*
BYOP]SZ`O
C\k d\\iaXi`^ fe[\i_fl[jgcXe `j Y`a fgjk\cc`e^ mXe [\ aXXii\b\e`e^ .,-1 ^\_\\c ^\XZklXc`j\\i[ \e
mXjk^\jk\c[ [ffi _\k dXeX^\d\ekk\Xd mXe M\eq\i* C\k `j [\ YXj`j mffi [\ `e .,-- `e^\jk\c[\
mffiq`\e`e^ ^\Yfln\efe[\i_fl[* EXXic`abj( \e [lj ffb mffi .,-2( nfi[k [\ aXXijZ_`a] k\Z_e`jZ_
ef^dXXcj ^\kf\kjk \e `e[`\e XXe [\ fi[\ l`k^\mf\i[*
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@TWTP`MPSPP] PY LYOP]P bP__PWTUVP aP][WTNS_TYRPY
Pffi [\ aXXic`abj\ d`c`\lb\li`e^\e mXe b\k\cj \e Xe[\i\ `ejkXccXk`\j q`ae ZfekiXZk\e X]^\jcfk\e( \m\eXcj
mffi [\ aXXic`abj\ k\Z_e`jZ_\ b\li`e^ `e m\iYXe[ d\k [\ YiXe[n\\imffijZ_i`]k\e* ?\ n\ibqXXd_\[\e
`eqXb\ _\k jXe\i\e mXe [\ d`c`\lgifYc\dXk`\b q`ae `e .,-. ^\jkXik* ?`k ^\Y\lik `e eXln\
jXd\en\ib`e^ d\k [\ ^\d\\ek\ C\cdfe[* H\[`f .,-3 qlcc\e e`\ln\ ^ife[dfejk\ij nfi[\e
^\efd\e( nXXieX [\ i\jlckXk\e [XXimXe nfi[\e ^\umXcl\\i[ \e \i \\e Y\jcl`k ^\efd\e nfi[k mffi
_\k m\imfc^kiXa\Zk* Ock`df .,-2 `j _\k \mXclXk`\iXggfik ef^ e`\k ^\_\\c X]^\ife[* H\k eXd\ _\k
kf\bfdjkg\ijg\Zk`\] mXe [\ ef^ k\ e\d\e dXXki\^\c\e [`\ek Xcjef^ eXlnb\li`^ Y\gXXc[ k\ nfi[\e*

*','- HP]MZYOPY [L]_TUPY
M\eq\i `j [\ _Xe[\cjeXXd mXe [\ l`kmf\i`e^jfi^Xe`jXk`\ [`\ `j fekjkXXe l`k [\ ]lj`\ mXe _\k k\
C\cdfe[ ^\m\jk`^[\ fg\eYXXi c`Z_XXd Xcj Y\[f\c[ `e Xik`b\c 4 c`[ - mXe [\ Q\k B\d\\ejZ_Xgg\c`ab\
L\^\c`e^\e Q\ibY\[i`a] <kcXek [\ K\\c $mffi_\\e <kcXek Bif\g%( [\ X][\c`e^ Q\ib " Debfd\e mXe
[\ ^\d\\ek\ C\cdfe[ \e [\ k\ C\cdfe[ ^\m\jk`^[\ Mk`Z_k`e^ CLH M\im`Z\Z\ekild
$n\ib^\m\ij[`\ejkm\ic\e`e^ L\^`f C\cdfe[%*
Pffi [\ ^\d\\ek\e <jk\e( ?\lie\( B\d\ik)=Xb\c( B\c[ifg)H`\i`f( C\cdfe[( GXXiY\\b \e Mfd\i\e
mfidk M\eq\i \\e glYc`\bi\Z_k\c`ab m\iYfe[\e gXik`a nXXi`e [\ Y\ki\]]\e[\ ^\d\\ek\ gXik`Z`g\\ik*
C\k fg\eYXXi Y\cXe^ [Xk [ffi M\eq\i mffi [\ [\\ce\d\e[\ ^\d\\ek\e nfi[k Y\_Xik`^[ `j [\
`ek\^iXc\ l`kmf\i`e^ mXe [\ KXik`Z`gXk`\n\k( [\ [XXil`k mffikmcf\`\e[\ \e [XXid\\ m\iYXe[ _fl[\e[\
mffijZ_i`]k\e \e i\^\c`e^\e Xcjd\[\ _\k i\Z_kjki\\bj f] d`[[\cc`ab XXeY`\[\e mXe \\e `ek\^iXXc
[`\ejk\egXbb\k fg _\k ^\Y`\[ mXe XiY\`[ji\)`ek\^iXk`\ \e XXe^\gXjk\ XiY\`[ XXe [\ fg X]jkXe[ mXe [\
i\^lc`\i\ XiY\`[jdXibk jkXXe[\ `enfe\ij mXe [\ [\\ce\d\e[\ ^\d\\ek\e*
?\ Mk`Z_k`e^ M\eq\i mfidk mffi [\ [\\ce\d\e[\ ^\d\\ek\e \\e gi`mXXki\Z_k\c`ab m\iYfe[\e gXik`a*
?\ jk`Z_k`e^ _fl[k q`Z_ el ef^ jc\Z_kj Y\q`^ d\k [\ l`kmf\i`e^ mXe [\ $mffidXc`^\% Q`n \e D?)
i\^\c`e^* ?\ Mk`Z_k`e^ ]le^\\ik [XXieXXjk Xcj g\ijfe\\cjjk`Z_k`e^ nXXi`e d\[\n\ib\ij n\ibqXXd q`ae
\e mXcc\e fe[\i [\ >Xf Q\cq`ae( [`\ m\imfc^\ej nfi[\e `e^\q\k mffi n\ibqXXd_\[\e Y`a [\ [`m\ij\
\ek`k\`k\e mXe [\ l`kmf\i`e^jfi^Xe`jXk`\*
N\e XXeq`\e mXe \\e m\iYfe[\e gXik`a _Xek\\ik M\eq\i [\ mfc^\e[\ [\]`e`k`\* @\e m\iYfe[\e gXik`a `j
\\e gi`mXXki\Z_k\c`ab\ f] glYc`\bi\Z_k\c`ab\ fi^Xe`jXk`\ nXXi`e M\eq\i \\e Y\jkllic`ab \e \\e ]`eXeZ`\\c
Y\cXe^ _\\]k* @\e ]`eXeZ`\\c Y\cXe^ `j \\e XXe [\ m\iYfe[\e gXik`a k\i Y\jZ_`bb`e^ ^\jk\c[ Y\[iX^ [Xk
e`\k m\i_XXcYXXi `j `e[`\e [\ m\iYfe[\e gXik`a ]X`cc`\k ^XXk fe[\ijZ_\`[\ec`ab _\k Y\[iX^ nXXimffi
XXejgiXb\c`ab_\`[ Y\jkXXk `e[`\e [\ m\iYfe[\e gXik`a _XXi m\igc`Z_k`e^\e e`\k eXbfdk* =\jkllic`ab
Y\cXe^ `j q\^^\ejZ_Xg( _\kq`a l`k _ff][\ mXe m\ik\^\enffi[`^`e^ `e _\k Y\jklli( _\kq`a l`k _ff][\ mXe
jk\di\Z_k*
?\ Mk`Z_k`e^ M\eq\i _\\]k ^\\e Y\jkllic`ab f] ]`eXeZ`\\c Y\cXe^ `e \\e gi`mXXki\Z_k\c`ab\ f]
glYc`\bi\Z_k\c`ab\ fi^Xe`jXk`\*
M\eq\i fe[\ijZ_\`[k kn\\ ZXk\^fi`\ue m\iYfe[\e gXik`a\e6
-% L\Z_kjg\ijfe\e nXXi`e M\eq\i [\\ce\\dk \e nXXiY`a M\eq\i _\k i\Z_k _\\]k fd hlXc`kXk\ hlX
m\ik\^\enffi[`^\ij k\ Y\ef\d\e*
.% L\Z_kjg\ijfe\e nXXi`e M\eq\i [\\ce\\dk*
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C`\ife[\i `j _\k fm\iq`Z_k mXe Y\cXe^i`ab\ m\iYfe[\e gXik`a\e mffi M\eq\i n\\i^\^\m\e*
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$ 7P QTYLYNTgWP NTUQP]^ eTUY ZY_WPPYO LLY NZYNP[_ ULL]NTUQP]^ aLY 7L]T`eh 5'H

*','. 5PO]TUQ^aZP]TYR
?\ Y\[i`a]jmf\i`e^ Y`ee\e M\eq\i `j \ifg ^\i`Z_k fd [\ Y\g\ibk\ d`[[\c\e qf [f\c^\i`Z_k \e
[f\cdXk`^ df^\c`ab `e k\ q\kk\e* Q`a m\ikXc\e [Xk [ffi k\ jki\m\e eXXi \\e fi^Xe`jXk`\ [`\ Åc\Xe Xe[
d\XeÇ ^\fi^Xe`j\\i[ `j* <cc\ ]lj`\ g\i`b\c\e fd k\ bfd\e kfk [\ _l`[`^\ fi^Xe`jXk`\ M\eq\i dXb\e [Xk
n\ [\q\ XdY`k`\ ef^ e`\k mfcc\[`^ ^\i\Xc`j\\i[ _\YY\e `e .,-2* ?Xk _\\]k \\e jk\m`^\ [ilb ^\c\^[ fg
[\ fi^Xe`jXk`\ ^\q`\e Xc _\k \okiX n\ib [Xk `j l`k^\mf\i[ mffi [\q\ ]lj`\* ?\ e`\ln\ d\[\n\ib\ij(
X][\c`e^\e \e kXb\e q`ae `e .,-2 `e^\gXjk `e [\ fi^Xe`jXk`\* Pffik[li\e[ nfi[k ef^ ^\n\ibk XXe
m\iY\k\i`e^\e \e fgk`dXc`jXk`\ mXe [`\ fi^Xe`jXk`\ fd _\k ^\n\ejk\ [f\c l`k\`e[\c`ab k\ Y\i\`b\e* P`X
Y\jZ_i`am\e \e `dgc\d\ek\i\e mXe [\ e`\ln\ n\ibgifZ\jj\e m\inXZ_k\e n\ n\[\ifd \\e \]]`Z`uek
fg\i\i\e[ n\ibY\[i`a] e\\i k\ q\kk\e* ?Xk [iXX^k Y`a kfk \\e Y\k\i\ l`kmf\i`e^( [`\ fg _XXi Y\lik n\\i
c\`[k kfk Y\k\i\ i\jlckXk\e Y`a [\ Y\^\c\`[`e^ \e gcXXkj`e^ mXe Zc`uek\e mffi [\ fg[iXZ_k^\m\ij* C\k
[f\k [\l^[ k\ q`\e [Xk [\ fi^Xe`jXk`\ [\ XZk`m`k\`k\e ^f\[ [iXX`\e[\ _\\]k n\k\e k\ _fl[\e \e _\k aXXi
n\\k X] k\ jcl`k\e d\k \\e gfj`k`\] i\jlckXXk fd kifkj fg k\ q`ae* O`k\`e[\c`ab _\YY\e [\ m\imfc^XZk`\j k\e
[f\c feq\ bfjk\e k\ Y\_\\ij\e \e [\ jkilZklli \e Y\jkli`e^ mXe M\eq\i ef^ kiXejgXiXek\i k\ dXb\e*
Jfb ]pj`\b Yi\e^k [\ ]lj`\ _\k ef[`^\ k\n\\^* De .,-2 q`ae [\ mffiY\i\`[`e^\e ^\kif]]\e fd [\
e\kn\ib\e mXe _\k ^\Yfln >_liZ_`cccXXe \e Hfek^fd\ipgc\`e d\k \cbXXi k\ m\iY`e[\e \e _\k
j\im\igXib k\ lg^iX[\e qf[Xk _\k ^\jZ_`bk nfi[k mffi _\k [lYY\c\ XXekXc d\[\n\ib\ij [Xe el _\k
^\mXc `j* N\m\ej `j [\ `dgc\d\ekXk`\ mXe \\e q\c]jkXe[`^ [iXX`\e[\ e`\ln m\ij`\ mXe BQM0Xcc( [\
Ml`k\ mffi MfZ`XXc ?fd\`e $MM? + l`kb\i`e^jX[d`e`jkiXk`\%( mffiY\i\`[ \e ^\k\jk* =\^`e .,-3 q`ae Y\`[\
gifa\Zk\e jlZZ\jmfc l`k^\mf\i[ \e X]^\ife[*
De .,-2 `j [l`[\c`ab ^\nfi[\e [Xk ffb [\ fm\i`^\ jpjk\d\e $IXm`j`fe /*2( H\iZXj_( E\ki\gfikj(
M_Xi\gf`ek( Q`e[fnj JM% XXe \\e fgnXXi[\i`e^ kf\ q`ae* AleZk`fe\\c mfc[f\e q\ ef^( dXXi k\Z_e`jZ_
cfg\e [\ _l`[`^\ m\ij`\j mXe [\ [`m\ij\ jpjk\d\e XZ_k\i fg [\ d\\jk i\Z\ek\ fg\iXk`fe\c\ m\ij`\j*
?`k c\m\ik ZfeZi\\k _\k ^\mXXi fg [Xk [\ lg^iX[\ mXe \\e mXe [\ jpjk\d\e $H\iZXj_% Ycfbb\\ik fd[Xk
[\ XXejcl`k\e[\ jpjk\d\e $E\kL\gfikj% \i k\Z_e`jZ_ e`\k d\\ blee\e n\ib\e* Pffi .,-3 q`ae \\e
XXekXc lg^iX[\j `e fe[\iqf\b \e [\ `dgc\d\ekXk`\ \imXe mffiq`\e*

=LL]MP]TNS_ +)*/ EPYeP]

CLRTYL +. aLY /2

5PR]Z_TYR^]PNS_XL_TRSPTO
De _\k bX[\i mXe [\ Y\^ifk`e^ji\Z_kdXk`^_\`[ df\k ^\b\b\e nfi[\e eXXi [\ cXjk\efm\ijZ_i`a[`e^\e
g\i gif^iXddX* M\eq\i _\\]k `e .,-2 ]\`k\c`ab rre gif^iXddX*
De kfkXXc _\\]k M\eq\i É -01*3/.*,,, XXe cXjk\e Y\^iffk $eX i\jlckXXkY\jk\dd`e^%( k\^\efm\i
É -05*--0*,,, n\ib\c`ab\ cXjk\e eX i\jlckXXkY\jk\dd`e^* De [\q\ cXjk\e `j \\e [`\ejkm\ic\e`e^j)
fm\i\\ebfdjk d\k [\ ^\d\\ek\ C\cdfe[ fg^\efd\e mffi [\ l`kmf\i`e^ mXe [\ gXik`Z`gXk`\n\k
mfc^\ej Y\jcl`k mXe _\k <c^\d\\e Y\jklli mXe -- aXelXi` .,-2* ?\ fm\i\\ebfdjk `j mXe biXZ_k
^\n\\jk kfk - fbkfY\i .,-2 mffi \\e fdmXe^ mXe É --*25-*,,,* N\^\efm\i [\q\ cXjk\e jkfe[\e mffi
\oXZk _\kq\c][\ Y\[iX^ Y`a[iX^\e l`k [\ Xc^\d\e\ d`[[\c\e mXe [\ 3 [\\ce\d\e[\ ^\d\\ek\e*
B\Zfii`^\\i[ d\k [Xk Y\[iX^ q`ae [\ cXjk\e ef^ É -/3*0./*,,,( _\k^\\e il`djZ_ffkj Y`ee\e [\
Y\^ifk\ cXjk\e Yc`a]k*
H\k Y\ki\bb`e^ kfk `em\jk\i`e^\e q`ae mffi .,-2 mffiÉ -*5//*,,, XXe Yl[^\kk\e mXjk^\jk\c[( `e
kfkXc`k\`k `j \i mffi É 45/*,,, fg [\q\ Yl[^\kk\e Y\jk\\[*
Sfn\c Y`a [\ \ogcf`kXk`\ Xcj ffb Y`a [\ `em\jk\i`e^\e q`ae [XXid\\ ^\\e fm\ijZ_i`a[`e^ XXen\q`^*
Jm\i .,-2 mfc[f\k M\eq\i XXe [\ Y\^ifk`e^ji\Z_kdXk`^_\`[*

*','/ DT^TNZ[L]LR]LLQ
=`a [\ l`kmf\i`e^ mXe _XXi kXb\e cffgk M\eq\i \\e XXekXc i`j`ZfÇj* @\e [\\c mXe [`\ i`j`ZfÇj cXXk q`Z_
m\ikXc\e `e ]`eXeZ`uc\ ^\mfc^\e mffi _\k Y\[i`a]* C\k `j e`\k ZfeZi\\k k\ Y\gXc\e nXee\\i [\ i`j`ZfÇj q`Z_
\]]\Zk`\] mffi[f\e \e `e n\cb\ fdmXe^* ?XXi nXXi [\ i`j`ZfÇj n\c Y\ef\dYXXi \e bnXek`]`Z\\iYXXi q`ae
nfi[\e \i mffiq`\e`e^\e mffi ^\kif]]\e* Ock`df .,-2 Y\jkfe[\e [\ mffiq`\e`e^\e l`k6
Pffiq`\e`e^ Yf[\djXe\i`e^ =\\d[n\^
É
.1*,,,
Pffiq`\e`e^ Yf[\djXe\i`e^ Hfek^fd\ipgc\`e
É
.//*,,,
Pffiq`\e`e^ ^\Yfln\efe[\i_fl[
É
--0*,,,
Pffiq`\e`e^ XiY\`[jbfjk\e ^\i\cXk\\i[\ m\igc`Z_k`e^\e
É
-/2*,,,
Pffiq`\e`e^ i\fi^Xe`jXk`\
É4.,*,,,
NfkXXc mffiq`\e`e^\e
É
-*/.4*,,,

H\[`f .,-. _\\]k _\k Y\jklli mXe [\jk`a[j [\ <kcXek Bif\g m\iqfZ_k fd \\e eX[\i fe[\iqf\b eXXi [\
_ff^k\ \e jXd\ejk\cc`e^ mXe _\k n\\ijkXe[jm\idf^\e* @\e n\ib^if\g d\k m\ik\^\enffi[`^`e^ l`k
Y\jklli( [`i\Zk`\( ^\d\\ek\ C\cdfe[ \e [\ XZZflekXek _\\]k _\k fe[\iqf\b l`k^\mf\i[ \e _\\]k \\e
mffijk\c ^\[XXe( d\[\ ^\q`\e [\ feq\b\i_\[\e [`\ _\k _l`[`^\ ZfeZ\gk mXe [\ KXik`Z`gXk`\n\k
fd^\m\e( fd \\e giXbk`jZ_\i\( ^cfYXc\i\ XXegXb k\ _Xek\i\e* De _XXi m\i^X[\i`e^ mXe .0 ale` .,-/
_\\]k _\k Y\jklli `e^\jk\d[ d\k [\q\ ^cfYXc\i\ XXegXb* Jd [\ fdmXe^ mXe _\k
n\\ijkXe[jm\idf^\e XZkl\\c k\ _fl[\e `j _\k mXe Y\cXe^ [\ i`j`Zf `em\ekXi`jXk`\ g\i`f[`\b $Y`a
fgjk\cc`e^ Y\^ifk`e^ \e aXXii\b\e`e^% k\ XZklXc`j\i\e*
?\ ^cfYXc\i\ Y\eX[\i`e^ `j ^\YXj\\i[ fg [i`\ g`ac\ij* ?\ fgk\cc`e^ mXe [\q\ [i`\ g`ac\ij Y\gXXck
l`k\`e[\c`ab [\ ^\n\ejk\ fdmXe^ mXe _\k n\\ijkXe[jm\idf^\e* @\e [\i^\c`ab\ fgjk\cc`e^ c`abk ffb
gfc`k`\b Y\jkllic`ab Y\k\i _Xek\\iYXXi*
Sf[iX [\ KXik`Z`gXk`\n\k \e [\ l`kmf\i`e^ji\^\cj \imXe m\i[\i [l`[\c`ab nfi[\e( fekjkXXk \\e e`\ln\
j`klXk`\ [`\ XXec\`[`e^ bXe ^\m\e fd qfn\c [\ ^\_Xek\\i[\ jpjk\dXk`\b Xcj [\ ZfeZi\k\ i`j`ZfÇj n\\i
k\ XZklXc`j\i\e* C\k `j \jj\ek`\\c [\ l`k^Xe^jglek\e g\i`f[`\b k\ dfe`kfi\e* P\iXe[\i\e[\
l`k^Xe^jglek\e blee\e `dd\ij kfk Xe[\i\ l`kbfdjk\e c\`[\e*
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De [\ m\i[\i\ kf\c`Z_k`e^ `j g\i g`ac\i [\ XXi[ mXe [\ i\j\im\ eX[\i fdjZ_i\m\e( Xcj ffb [\ i`j`ZfÇj [`\
d\k [`\ i\j\im\ nfi[\e X]^\[\bk*

K`ac\i -6

<c^\d\e\ i\j\im\

H\k Y\_lcg mXe b\e^\kXcc\e( fg YXj`j mXe ^Xe^YXi\ Y\[i`a]j\Zfefd`jZ_\ gi`eZ`g\j [`\ ^\_Xek\\i[
nfi[\e [ffi YXeb\e Y`a [\ Y\ffi[\c`e^ mXe [\ ]`eXeZ`uc\ gfj`k`\ mXe Y\[i`am\e( nfi[k XXe [\ _Xe[ mXe
_\k kfkXc\ m\idf^\e Y\gXXc[ _f\ ^iffk [\ Xc^\d\e\ i\j\im\ df\k q`ae*
?\ dXk\ nXXi`e \\e Y\[i`a] XXe q`ae m\igc`Z_k`e^\e bXe mfc[f\e nfi[k [ffi YXeb\e _\[\e k\e [X^\
d\[\ Y\ffi[\\c[ XXe [\ _Xe[ mXe [\ m\i_fl[`e^ \`^\e m\idf^\e m\ijlj kfkXXc m\idf^\e mXe _\k
Y\[i`a]* =Xeb\e Y\ffi[\c\e \\e Y\[i`a] Xcj ^\qfe[ Xcj [\q\ iXk`f q`Z_ Y\n\\^k kljj\e [\ .,! \e 0,!*
?ffi _\k Y\jklli `j Y\jcfk\e [`k gi`eZ`g\ Xcj l`k^Xe^jglek k\ e\d\e \e mffi [\ _ff^k\ mXe [\
Xc^\d\e\ i\j\im\ Xcj iXk`f k\ _Xek\i\e /,! mXe _\k kfkXc\ m\idf^\e* Jg YXj`j mXe \\e kfkXXc
m\idf^\e lck`df .,-2 mXe É .5*/3.*,,, `j [\ Y\ef[`^[\ fdmXe^ mXe [\ Xc^\d\e\ i\j\im\ k\
Y\gXc\e fg É 4*4-.*,,,* ?`k miXX^k \\e [fkXk`\ mXe É -*/55*,,,* C\k i\jlckXXk .,-2 cXXk \\e [\i^\c`ab\
[fkXk`\ e`\k kf\( \i bXe jc\Z_kj É -.1*,,, ^\[fk\\i[ nfi[\e* ?XXid\\ nfi[k _\k jXc[f mXe [\ i\j\im\
É 3*1/4*,,,* ?`k `j É -*.30*,,, cX^\i [Xe mfc^\ej [\ jpjk\dXk`\b n\ej\c`ab* P\i[\i\ [fkXk`\j q`ae
X]_Xeb\c`ab mXe [\ k\ Y\i\`b\e i\jlckXk\e .,-3 \e [\ _ff^k\ mXe _\k YXcXejkfkXXc lck`df .,-3( \e
nfi[\e fge`\ln Y\ffi[\\c[ Y`a [\ aXXii\b\e`e^ .,-3*
H\k [\q\ Xc^\d\e\ i\j\im\ nfi[\e [\ mfc^\e[\ i`j`ZfÇj X]^\[\bk6
P\i_lliYXXi_\`[
<cj ^\mfc^ mXe _\k e`\ln\ Ylj`e\jj ZfeZ\gk q`ae `e _\k m\ic\[\e \\e XXekXc cfZXk`\j X]^\jkfk\e \e `j
[\ cfZXk`\ mXe [\ _ff][m\jk`^`e^ XXe^\gXjk XXe [\ \`j\e mXe [\ k`a[* @\e Y\cXe^i`ab ^\[\\ck\ mXe
[\q\ cfZXk`\ `j `ed`[[\cj m\i_lli[ XXe [\i[\e* H\k eXd\ [\ Yflnble[`^\ XXegXjj`e^\e mffi _\k
Q\ibgc\`e \e [\ A`kcXe[)il`dk\e XXe [\ SXe[jkiXXk q`ae jg\Z`]`\b mffi [\q\ ^\Yil`b\ij _\k^\\e [\
m\i_lliYXXi_\`[ XXe Xck\ieXk`\m\ gXik`a\e( eX X]cffg mXe [\ _llik\id`ae( e\^Xk`\] Y\vemcf\[k* C\k \]]\Zk
mXe [`k i`j`Zf `j _ff^*
H\k [\ mfid`e^ mXe M\eq\i m\imXck g\i -)-).,-3 [\ m\i_lli mXe _\k Q\ibgc\`e XXe [\ ^\d\\ek\
C\cdfe[ mffi _\k [\\c [Xk [\ X][\c`e^ Q"c `e ^\Yil`b _\\]k $^iffkjk\ [\\c% \e ffb [\ m\i_lli XXe
A`kcXe[ `j g\i -)-).,-1 Y\u`e[`^[* C\k `j [\ Y\[f\c`e^ [\q\ il`dk\e n\\i `e \`^\e ^\Yil`b k\ e\d\e*
?XXikf\ qlcc\e [\ ef[`^\ bfjk\e ^\dXXbk [`\e\e k\ nfi[\e* Sf qlcc\e m\iYfln`e^\e qfn\c Y`a _\k
Q\ibgc\`e \e q\b\i ffb XXe [\ A`kcXe[)il`dk\e ef[`^ q`ae fd [\ ^\Yfln\e n\\i ^\jZ_`bk k\ dXb\e
mffi l`kmf\i`e^ mXe [\ XZk`m`k\`k\e mXe [\ KXik`Z`gXk`\n\k* De [\ aXXii\b\e`e^ .,-0 `j mffi [`k i`j`Zf \\e
Y\[iX^ fg^\efd\e mXe É 42,*,,,* ?`k Y\[iX^ [`\ek el ^\_Xe[_XX][ k\ Yc`am\e k\i X][\bb`e^ mXe [\ fg
_Xe[\e q`ae[\ m\iYfln`e^\e \e `ek\^iXk`\bfjk\e*
"I^b# NLZ
?\ _l`[`^\ Qjn)ZXf `j `e m\i^\c`ab`e^ d\k [\ i\c\mXek\ YiXeZ_\)ZXfÇj clo\* ?`k _\\]k kfk ^\mfc^ [Xk jn)
d\[\n\ib\ij d`e[\i je\c [ffijkifd\e eXXi \\e ZXf mXe Åi\^lc`\i\ XiY\`[Ç* C\k fm\i^ifk\ [\\c mXe [\
[f\c^if\g `j \e Yc`a]k [lj `e [`\ejk mXe M\eq\i* C\k jc`ebk mXeX] .,-1 fg YXj`j mXe eXkllic`ab m\icffg
fd[Xk \i ^\\e `ejkiffd d\\i gcXXkjm`e[k `e [\ i\^\c`e^ Qjn* ?\q\ Y\g\ibk\ ]c\o`Y`c`k\`k $^\d`e`dXc`)
j\\i[\ l`kjkiffd% dXXbk mXe M\eq\i \\e Y\[i`a] nXXi [\ bfd\e[\ aXi\e ef^ \\e Y\cXe^i`ab [\\c mXe
[\ $[Xc\e[\% jlYj`[`\ mXjk c`^k `e _\k jXcXi`j mfcld\ mXe [\ Qjn* ?\ ^\mfc^\e _`\imXe [ilbb\e el \e
`e [\ kf\bfdjk fg [\ \ogcf`kXk`\i\jlckXk\e mXe M\eq\i* C\k m\ijZ_`c kljj\e ^\d`[[\c[ cffe \e
^\d`[[\c[\ jlYj`[`\ g\i]k\ `j fe^\m\\i É -*4,,* H\k ZX* -*/,, ]k\ $Qjn \oZc* =\^\c\`[ Q\ib\e% `e
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.,-2 `j _\k Y\[iX^ [Xk \okiX m`X [\ kf\^\mf\^[\ nXXi[\ [`\ek fg^\YiXZ_k k\ nfi[\e É .*/0,*,,,* C\k
i`j`Zf [Xk [`k e`\k ^\i\Xc`j\\i[ nfi[k `j mffiXcjef^ cXX^*
H\k [\ Yfe[\e `j mffi .,-2 fm\i\\e ^\bfd\e [Xk mXeX] alc` .,-2 ffb [\ `e[\o\i`e^ mXe _\k n\kk\c`ab
d`e`dldcffe kf\^\gXjk nfi[k fg [\q\ ZXf* ?XXi jkXXk k\^\efm\i [Xk [\ jkXXkjj\Zi\kXi`j _\\]k
kf\^\q\^[ [\ Qjn jlYj`[`\ aXXic`abj d\k \\e Y\gXXc[ g\iZ\ekX^\ k\ m\i_f^\e k\i Zfdg\ejXk`\ mXe
[\q\ `e[\o\i`e^\e \e m\i_f^`e^\e* C`\id\\ `j ^\\e i\b\e`e^ ^\_fl[\e `e [\ Y\^ifk`e^ .,-2* C\k
\]]\Zk fg [\ \ogcf`kXk`\ qXc eXXi m\inXZ_k`e^ e\^Xk`\] q`ae $^\\e mfcc\[`^\ Zfdg\ejXk`\ m\i_f^`e^\e
m`X `e[\o\i`e^ jlYj`[`\%( dXXi _f\ ^iffk `j e`\k k\ mffijg\cc\e*
F]LY^T_TPaP]RZPOTYR "LWWP NLZk^#
?\ n`aq`^`e^ mXe [\ n\k Q\ib \e S\b\i_\`[ g\i - alc` .,-1 `ekif[lZ\\ik [\ kiXej`k`\m\i^f\[`e^* ?\q\
^\c[k mffi Xcc\ ZXfÇj* C\k Yc`abk [Xk [\q\ m\i^f\[`e^ ffb Y\kXXc[ [`\ek k\ nfi[\e XXe d\[\n\ib\ij [`\
fg ^ife[ mXe q`\bk\ l`k [`\ejk ^XXe( \\e ]\efd\\e [Xk `e _\k n\ibY\[i`a] mXb\i mffibfdk [Xe Y`a
i\^lc`\i\ Y\[i`am\e mXel`k [\ XXi[ mXe _\k Y\[i`a]* ?\q\ X[[`k`fe\c\ bfjk\e q`ae mXeX] .,-2 jkilZkli\\c
Y\^iffk fg É /,,*,,,* Ded`[[\cj nfi[k n\k^\m`e^ mffiY\i\`[ fd [\ kiXej`k`\m\i^f\[`e^ k\
Zfdg\ej\i\e Zh k\ jZ_iXgg\e `e ^\mXc [Xk `\dXe[ eX . aXXi q`\bk\ l`k [`\ejk ^XXk*
CPY^TZPYPY "LWWP NLZk^#
?\ [\bb`e^j^iXX[ mXe [\ g\ej`f\e]fe[j\e( nXXi feq\ d\[\n\ib\ij XXe m\iYfe[\e q`ae( `j mffi Xcc\
]fe[j\e e`\k fg fi[\* @\i[\i _\YY\e [\ [`m\ij\ g\ej`f\e]fe[j\e Xcj Xeknffi[ [XXifg _le gi\d`\j Xc
m\i_ff^[* ?ffi _\k ^\jcfk\e g\ej`f\eXbbffi[( [Xk [\ fgYflndf^\c`ab_\[\e mXeX] -)-).,-1
m\id`e[\i[ Xcj ^\mfc^ mXe [\ cXk\i\ g\ej`f\e^\i\Z_k`^[\ c\\]k`a[ $[\\ce\d\ij blee\e cXe^\i jgXi\e%(
nfi[k [`k n\\i [\\cj k\il^^\[iXX`[* ?\jXce`\kk\d`e q`ae m\i[\i\ gi\d`\m\i_f^`e^\e e`\k l`k k\ jcl`k\e
fd qf[f\e[\ [\ [\bb`e^j^iXX[ fg fi[\ k\ bi`a^\e( q\b\i ^\q`\e [\ _l`[`^\ i\ek\jkXe[\e \e [\
k\^\emXcc\e[\ Y\c\^^`e^ji\jlckXk\e* @\e [\\c mXe [`\ gi\d`\j nfi[k [ffi [\ n\ib^\m\i Y\kXXc[(
nXXi[ffi m\i_f^`e^\e c\`[\e kfk jkilZkli\\c d\\i cffebfjk\e*
?XXieXXjk fekjkXXk \i _\k i`j`Zf [Xk [\ g\ej`f\e]fe[j\e [\ n\ib^\m\ij ^XXe miX^\e fd XXemlcc\e[\
jkfik`e^\e k\i X][\bb`e^ mXe [\ k\bfik\e `e [\ ]fe[j\e* S\b\i Y`a _\k KQLD ^XXk [\q\ gifYc\dXk`\b fg
k\id`ae jg\c\e* PXeX] -)-).,-1 `j \i ^\\e `ejkiffd d\\i `e [\ Qjn \e [lj `e _\k g\ej`f\e]fe[j(
k\in`ac [\ XXejgiXb\e fg _\k ]fe[j Xcc\\e dXXi qlcc\e ^if\`\e* KQLD _\\]k Y\i\b\e[ [Xk \i \\e k\bfik
fekjkXXk mXe É 0., ) É 05, d`caf\e fm\i \\e k\id`ae mXe 0, aXXi( nXXi _\k L`ab \\e jkilZkli\c\
k\^\df\kbfd`e^ mXe É -, d`caf\e g\i aXXi mXeX] .,-4 _\\]k kf\^\q\^[ fd [`k k\bfik ^ifk\e[\\cj X] k\
[\bb\e* Cf\ ^iffk _\k fm\iYc`am\e[\ i`j`ZfÇj q`ae qXc [XXiY`a X]_Xe^\e mXe [`m\ij\ ]XZkfi\e nXXife[\i
[\ fekn`bb\c`e^ mXe [\ dXibki\ek\ \e [\ \Zfefd`jZ_\ j`klXk`\* @\e ZfeZi\\k Y\[iX^ `j \i el ef^ e`\k
k\ ef\d\e mffi Y\ki\]]\e[\ i`j`ZfÇj( dXXi [Xk q`Z_ _`\i gifYc\d\e ^XXe XXe[`\e\e \e [Xk [\
]`eXeZ`uc\ \]]\Zk\e jlYjkXek`\\c blee\e q`ae c`abk i\Xc`jk`jZ_*
>PYXP]VPY OZPWR]ZP[
H\k [\ jkXik mXe [\ KXik`Z`gXk`\n\k g\i - aXelXi` .,-1 nfi[k _\k n\ibk\ii\`e mXe M\eq\i l`k^\Yi\`[
eXXi [\ ^\_\c\ [f\c^if\g mXe QQ= \e g\ijfe\e [`\ mffi_\\e `e XXed\ib`e^ bnXd\e mffi \\e Qjn
\e QXafe^ `e[`ZXk`\ \e XiY\`[jgfk\ek`\\c _\YY\e* ?\ k\e[\ej Y`a [`\ _\c\ gfglcXk`\ `j [\ cXXkjk\ aXi\e
[Xk \i jgiXb\ `j mXe jk\\[j qnXXi[\i\ gifYc\dXk`\b \e ^ifk\i\ Y\g\ib`e^\e( nXXi[ffi [\
kXXbmfcnXjj\e_\`[ `e _\k Xc^\d\\e X]e\\dk( \e [XXid\\ ffb [\ XiY\`[jZXgXZ`k\`k \e [lj _\k
m\i[`\em\idf^\e* ?`k _\\]k kfk ^\mfc^ [Xk M\eq\i k\ dXb\e _\\]k d\k \\e kf\e\d\e[\ [`jZi\gXek`\
kljj\e [\ n\ej\c`ab\ bnXc`k\`kjj`klXk`\ fg [\ XiY\`[jdXibk \e [\ n\ib\c`ab\ bnXc`k\`kjj`klXk`\ $_l`[`^
g\ijfe\\cjY\jkXe[%* C`\i[ffi bXe [\ cffenXXi[\ mXe d\[\n\ib\ij [Xc\e k\in`ac [\
Y\^\c\`[`e^j`ek\ej`k\`k m\\c\\i kf\e\\dk( _\k^\\e \\e e\^Xk`\m\ `emcf\[ bXe _\YY\e fg [\
\ogcf`kXk`\i\jl DkXk\e*
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?\q\ fekn`bb\c`e^\e k\dg\i\e `e `\[\i ^\mXc [\ df^\c`ab_\[\e fd [\ kf\^\mf\^[\ nXXi[\ fg ^ife[
mXe kXi`\m\e( ^\YXj\\i[ fg cffenXXi[\( fg \\e ^\c`abYc`am\e[ e`m\Xl k\ _fl[\e Z*h* k\ m\i_f^\e* C\k
X]^\cfg\e aXXi `j [Xk n\c ^\clbk( dXXi mffiXc fd[Xk [\ bnXek`k\`k mXe _\k n\ib jk\\^* @\e jZ_Xkk`e^
mXe _\k df^\c`ab\ \]]\Zk fg [\ \ogcf`kXk`\ mfc^k l`k [\ eXmfc^\e[\ Y\i\b\e`e^7 H\k -*01, gif[lZk`\m\
li\e g\i aXXi \e \\e m\inXZ_k\ X]eXd\ XXe kf\^\mf\^[\ nXXi[\ mXe É ,(1, g\i lli( Y\k\b\ek [`k \\e
X]eXd\ mXe É 3.1 g\i ]k\* H\k -*2/1 gif[lZk`\m\ ]k\Çj c\m\ik [`k \\e kfkXc\ gfk\ek`uc\ X]eXd\ mXe
É -*-41*,,, fg $i`j`Zf%*
>bLWT_PT_ aLY CP]^ZYPPW
Pffi [\ l`kmf\i`e^ mXe [\ KXik`Z`gXk`\n\k `j g\i - aXelXi` .,-2 M\eq\i fg^\i`Z_k Y\jkXXe[\ l`k [\
_l`[`^\ BL <kcXek Bif\g( [\ X][\c`e^ Q\ib " Debfd\e mXe [\ ^\d\\ek\ C\cdfe[ $Q\ibgc\`e% \e [\
jk`Z_k`e^ CLH M\im`Z\Z\ekild $_\k n\ib^\m\ijgc\`e%* C\k `j i\u\c XXe k\ e\d\e [Xk ffb [Xe
XXegXjj`e^\e `e [\ fi^Xe`jXk`\ ef[`^ qlcc\e q`ae* ?XXiY`a qXc _\k _l`[`^\ g\ijfe\\c df^\c`ab e`\k `e Xcc\
^\mXcc\e mfc[f\e XXe [\ [Xe Y\ef[`^[\ ]leZk`\gif]`\c\e* =`a _\igcXXkj`e^ `e \\e Xe[\i( df^\c`ab cX^\i(
gif]`\c Y\_fl[\e d\[\n\ib\ij \Z_k\i _le jXcXi`j \e q`ae [XXid\\ k\ _ff^ `e^\jZ_XXc[ mffi [\ _le
kf\^\n\q\e ]leZk`\* Jfb Y\jkXXk [\ df^\c`ab_\`[ [Xk \i ^\\e gXjj\e[\ ]leZk`\ d\\i ^\mfe[\e nfi[k
mffi \eb\c\ d\[\n\ib\ij* Pffi [\ dXXki\^\c\e fd [\q\ [`jZi\gXek`\j fg k\ cfjj\e `j `e [\ Y\^ifk`e^
.,-2 i\b\e`e^ ^\_fl[\e d\k \\e Y\[iX^ mXe É .-/*,,,( dXXi [`k Y\[iX^ bXe q\b\i ffb _f^\i
l`kmXcc\e*
HP]WZQ^[L]PY I^b&[P]^ZYPPW
?\ jn)d\[\n\ib\ij _\YY\e [\ df^\c`ab_\`[ m\icf] k\ jgXi\e fd [`k cXk\i fg k\ e\d\e mffi \\e
cXe^\i\ XXe\\e^\jcfk\e g\i`f[\* N\i bnXek`]`Z\i`e^ mXe _\k dXo`dXc\ m\ic`\j mXe kf\^\mf\^[\
nXXi[\ d\k Y\ki\bb`e^ kfk [\ ^\jgXXi[\ li\e `e ^\mXc mXe fgeXd\ mXe [\q\ li\e nfi[k ^\i\b\e[
d\k É 1 g\i lli* Ock`df [\Z\dY\i .,-2 Y\[if\^ _\k jXc[f il`d 54*,,, li\e _\k^\\e \\e Y\[iX^
m\ik\^\enffi[`^[ mXe Y`aeX É 05,*,,,*
HP]WZQ]PNS_PY
H\[\n\ib\ij mXe M\eq\i _\YY\e [\ X]^\cfg\e aXi\e d`e[\i li\e m\icf] fg^\efd\e [Xe nXXi q`a
mfc^\ej [\ ZXf i\Z_k fg _\YY\e* ?`k c\`[k \ikf\ [Xk m\\c d\[\n\ib\ij ef^ fg\ejkXXe[\ m\icf]i\Z_k\e
_\YY\e7 \\e jklnd\\i XXe m\icf]li\e* Je[Xebj \\i[\i\ XZk`\j( nXXiY`a d\[\n\ib\ij n\i[\e
XXe^\jgffi[ [\q\ m\icf]jXc[` k\ m\ibfg\e( `j _\k jklnd\\i `e .,-0 kfZ_ n\\i c`Z_k ^\^if\`[*
FnXek`]`Z\i`e^ [XXimXe ^\Y\lik [ffi [\ li\ejXc[` k\^\e llicffenXXi[\ fd k\ i\b\e\e \e mXe _\k
jXc[f .,! k\ e\d\e Xcj _\k i`j`Zf mXe ^\c`abk`a[`^\ fgeXd\ `e \\e aXXi* C\k qf Y\i\b\e[\ Y\[iX^ nXj
lck`df [\Z\dY\i .,-2 É 0.5*,,,*
7PMT_P`]PY GT_VP]TYRPY
De [\ ^\d\\ejZ_Xgg\c`ab\ i\^\c`e^ q`ae `e Xik`b\c // Y\gXc`e^\e fg^\efd\e fm\i [\ ]`eXeZ`\i`e^ mXe
[\ l`kmf\i`e^jXZk`m`k\`k\e mXe [\ KXik`Z`gXk`\n\k* =\gXXc[ `j [Xk _\k mfcc\[`^\ =l`^ Yl[^\k( Qjn
Yl[^\k( \\e [\\c mXe _\k KXik`Z`gXk`\Yl[^\k $12!% \e \\e ^\d\\ek\c`ab\ Y`a[iX^\ l`k [\ Xc^\d\e\
d`[[\c\e [ffi [\ [\\ce\d\e[\ ^\d\\ek\e m\ijki\bk nfi[\e XXe M\eq\i* ?XXid\\ `j `e gi`eZ`g\
^\bfq\e mffi Yl[^\k]`eXeZ`\i`e^ \e e`\k mffi \\e X]i\b\e jpjk\dXk`\b fg n\ib\c`ab\ cXjk\e* @m\ekl\c\
jXc[` Yc`am\e Y`ee\e M\eq\i \e [XXid\\ Y\jZ_`bYXXi mffi [\ XZk`m`k\`k\e mXe [\ [f\c^if\g* ?\ ]XZkf
bfdk [XXid\\ _\k i`j`Zf fm\i [\ l`kmf\i`e^ mXe [\ gXik`Z`gXk`\n\k Y`a M\eq\i k\ c`^^\e* ?`k `j e`\k
\ogc`Z`\k Y\jcfk\e( e\k qf d`e Xcj [Xk \i \\e Y\jcl`k ^\efd\e `j fm\i [\ gfj`k`fe\i`e^ mXe [\
[\Y`k\li\ejXc[` [`\ q`ae fekjkXXe l`k [\ l`kmf\i`e^ mXe [\ l`kb\i`e^\e $mfi[\i`e^\e fg m\ijki\bb`e^\e
c\e`e^\e ==S.,,0 \e k\il^mfi[\i`e^\e k\e fei\Z_k\ m\ijki\bk\ l`kb\i`e^\e%* Nfk el kf\ jkfe[\e [\q\
jXc[` fg [\ YXcXej mXe [\ [\\ce\d\e[\ ^\d\\ek\e* Pffi [\ aXXii\b\e`e^ .,-2 `j _\k Y\jcl`k
^\efd\e [\q\ mfi[\i`e^\e [XXi k\ cXk\e jkXXe( \e ffb [XXi [\ nXXi[\i`e^ \e Y`aY\_fi\e[\ dlkXk`\
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mXe [\ mffiq`\e`e^ [lY`\lq\ [\Y`k\li\e kfk l`k[ilbb`e^ k\ Yi\e^\e* De .,-3 qXc \\e m\i[\i Y\jcl`k fm\i
[\q\ gfj`k`\j ^\efd\e ^XXe nfi[\e* ?\ e\kkf gfj`k`\ `j lck`df .,-2 d`e`dXXc É 0(3 d`caf\e ^iffk
$mfc^\ej [\ >XeefZb+>_Xj\ nXXi[\i`e^jd\k_f[\%( \e dXo`dXXc É 2(1 d`caf\e $\`^\e nXXi[\i`e^\e
^\d\\ek\e% C\k \\ijk\ [XXiXXe m\iYfe[\e i`j`Zf `j _\k m\ijZ_`c `e nXXi[\i`e^ $il`d É -(4 d`caf\e% \e
f] \e n`\ [`k i\jlckXXk ^XXk e\d\e* C\k kn\\[\ i`j`Zf `j [\ n`aq\ mXe ]`eXeZ`\i`e^ Xcj _\k Y\jcl`k nfi[k
^\efd\e fd [\ mfi[\i`e^\e fg [\ YXcXej mXe M\eq\i k\ gcXXkj\e( [XXi M\eq\i e`\k `e jkXXk `j
[\i^\c`ab\ Y\[iX^\e k\ fekki\bb\e XXe _XXi c`hl`[`k\`k\e \e ZXj_ XXe [\ ^\d\\ek\e k\ Y\kXc\e*

K`ac\i .6

=\jk\dd`e^ji\j\im\ gifa\Zk\e

@i `j ^\vem\ekXi`j\\i[ n\cb\ d`[[\c\e Y\ef[`^[ q`ae fd [\ ]`eXeZ`uc\ m\igc`Z_k`e^\e mXe [\ el i\\[j
`e l`kmf\i`e^ q`ae[\ \e ZfeZi\\k ^\gcXe[\ gifa\Zk\e X] k\ [\bb\e d`[[\cj \\e Y\jk\dd`e^ji\j\im\*
Ock`df .,-2 Y\ki\]k [`k [\ mfc^\e[\ gifa\Zk\e \e m\igc`Z_k`e^\e [`\ [fficfg\e eXXi .,-3 \e m\i[\i6
Kifa\Zk\e `eefmXk`\6
<XegXjj`e^\e jf]knXi\ \e dXeX^\d\ek `e]fidXk`\6
?\bb`e^ X[[`k`fe\c\ bXg`kXXccXjk\e =\[i`a]ji\jkXliXek6
A`eXeZ`\i`e^ X[[`k`fe\c\ bfjk\e Y\jZ_lk n\ib
A`eXeZ`\i`e^ gcXXkj`e^\e PMJ+KLJ ) Il^^\ij
JdmXe^ Y\jk\dd`e^ji\j\im\ gifa\Zk\e

É
É
É
É
É
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<YYZaL_TP
@i qXc Y`ee\e M\eq\i \\e qf fgk`dXXc df^\c`ab `ek\^iXXc XXeYf[ df\k\e nfi[\e fekn`bb\c[ mffi Xcc\
[f\c^if\g\e XXe [\ fe[\ibXek mXe [\ XiY\`[jdXibk fd ffb [\ kf\e\d\e[\ ^if\g g\ijfe\e d\k \\e
qnXXi[\i\ $m\\cXc gjpZ_`jZ_\% `e[`ZXk`\ Y`ee\e [\ `ek\^iXc\ bfjkgi`aj Xcj l`kmf\i`e^jfi^Xe`jXk`\ k\
blee\e Y\[`\e\e* Je[\in\ig\e Xcj afYZXim`e^ \e _\k [ffi fekn`bb\c\e mXe Y\[i`am\e eXXi ~`eZclj`\m\
fi^Xe`jXk`\jÄ miX^\e fd m\ie`\ln\e[\ n\ibn`aq\e* Jfb [\ mffi^\jk\c[\ dXXki\^\c\e l`k _\k
i\^\\iXbbffi[ `eqXb\ ^XiXek`\YXe\e d\k jlYj`[`\ fg [\ cffebfjk\e \e [\ hlfkX i\^\c`e^ miX^\e fd
^\_\\c e`\ln\ ZfeZ\gk\e \e \\e m\i[\i\ fi`uekXk`\ fg XZk`m`k\`k\e `e [\ b\k\e \e [\ df^\c`ab\
m\iY`e[`e^\e d\k gXiXcc\cc\ b\k\ej* Jfb _`\i q`ae e`\ln\ ZfeZ\gk\e ^\n\ejk( `e jXd\en\ib`e^ d\k [\
b\k\egXike\ij( [`\ \ifg ^\i`Z_k q`ae fd m\ik\^\enffi[`^\ij mXe [\ [f\c^if\g XXe n\ib k\ _\cg\e*
?\q\ gcXee\e qlcc\e k\m\ej e`\ln\ mfid\e mXe [`\ejkm\ic\e`e^ XXe [\ n\ib^\m\ij miX^\e* ?`k Xcc\j
bXe _\cg\e d\\i q\b\i_\`[ k\ Y`\[\e `eqXb\ [\ n\ibmffiiXX[ mXe _\k n\ibY\[i`a] \e k\m\ej bXe [`k
c\`[\e kfk d\\i d\ej\e l`k [\ l`kb\i`e^* H\k _\k ff^ fg [`k n\ib^\m\ijY\cXe^ [`\e\e df^\c`ab_\[\e
mXe gi`mXk\ $d\[\%]`eXeZ`\i`e^ [XXiY`a fg mffi_Xe[ e`\k k\ nfi[\e l`k^\jcfk\e*
De [\q\ m\iXe[\i\e[\ fd^\m`e^ `j _\k Y\cXe^i`ab fd [\ fekn`bb\c`e^\e fg k`a[ k\ q`\e( \e [XXifg k\
Xek`Z`g\i\e* ?XXimffi `j \i \\e i\b\edf[\c fekn`bb\c[ nXXiY`a [\ ]`eXeZ`uc\ i\jlckXk\e mXe [\
l`kb\i`e^jj`klXk`\ m\i^\c\b\e nfi[\e d\k [`\ mXe [\ n\ibj`klXk`\* C\k n\ibY\[i`a] n`c `e [`k c`Z_k \\e
Yl]]\i fge\d\e mffi #`eefmXk`\j# mXe É 0-1*,,,* C`\id\\ bXe _\k e`\ln\ n\ibY\[i`a] [Xe `em\jk\i\e
`e `eefmXk`\biXZ_k nXXi[ffi q`a bXe Yc`am\e XXejcl`k\e Y`a fekn`bb\c`e^\e `e _XXi fd^\m`e^*
4LY[L^^TYR ^ZQ_bL]P PY XLYLRPXPY_TYQZ]XL_TP
C\k [ffi fekn`bb\c\e mXe \\e X[\hlXk\ `e]iXjkilZklli \e `e]fidXk`\mffiq`\e`e^ `j Xcj ^\mfc^ mXe [\
mfid`e^ mXe M\eq\i \\e m\i\`jk\* ?\ el `e ^\Yil`b q`ae[\ Xggc`ZXk`\j IXm`j`fe( H\iZXj_( _\k >c`uek
Pfc^ Mpjk\\d $>PM%( E\kL\gfikj \e M_Xi\gf`ek cfg\e k\^\e _\k \`e[\ mXe _le k\Z_e`jZ_\ c\m\ej[lli
XXe* P\i[\i qlcc\e \i XXe [\ bXek mXe [\ MM? XXegXjj`e^\e ef[`^ q`ae mXen\^\ _\i`ei`Z_k`e^ mXe [\
gi`dX`i\ gifZ\jj\e \e l`k _ff][\ mXe [\ n`aq`^`e^\e [`\ [\ gXik`Z`gXk`\n\k d\k q`Z_ d\\Yi\e^k* ?\
l`kmf\i`e^ mXe [\q\ n\k jk\ck q\b\i ffb e`\ln\ \`j\e XXe [\ dXeX^\d\ek`e]fidXk`\*
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C\k `j \\e l`k[ilbb\c`ab\ n\ej mXe M\eq\i fd `e [\ kf\bfdjk d\\i [`^`kXXc k\ ^XXe n\ib\e*
Je[\in\ig\e [`\ [XXiY`a ^\iXXbk nfi[\e q`ae [\ m\i[\i\ fekn`bb\c`e^ mXe _\k gfjki\^`jkiXk`\ jpjk\\d
\e [\ _\ijkilZkli\i`e^ mXe [\ el `e [\ ^\[\\c[\ jZ_`am\e fg^\efd\e [fZld\ek\e* <c [\q\ gifa\Zk\e
nfi[\e [\ bfd\e[\ aXi\e l`k^\mf\i[* ?XXimffi `j \\e Y\[iX^ ^\i\j\im\\i[ mXe É ./.*,,,*
>L[T_LLWWL^_PY MPO]TUQ^]P^_L`]LY_
C\k n\ibY\[i`a] _\\]k \\e Y\jk\dd`e^ji\j\im\ mXe É /03*,,, k\i [\bb`e^ mXe [\ kf\bfdjk`^\
X]jZ_i`am`e^jcXjk\e $É ..*,,, g\i aXXi% mXe _\k Y\[i`a]ji\jkXliXek $m\iYfln`e^ .,,4%* ?\q\ i\j\im\ `j
kf\i\`b\e[ \e qXc `e [\ bfd\e[\ aXi\e mfcc\[`^ nfi[\e Y\elk mffi [\ [\bb`e^ mXe [\ bXg`kXXccXjk\e*
9TYLYNTP]TYR LOOT_TZYPWP VZ^_PY 5P^NS`_ IP]V
C\k L`ab _\\]k Y\jcfk\e [Xk [\ ^\d\\ek\e Xcjef^ \\e kXXbjk\cc`e^ bi`a^\e fg^\c\^[ mffi [\ i\Xc`jXk`\
mXe Y\jZ_lk Q\ibgc\bb\e* PXjk jkXXk [Xk fe[Xebj [\ Y\jZ_`bYXi\ ]`eXeZ`uc\ d`[[\c\e [XXikf\ \i g\i
gcXXkj`e^ Y\jZ_lk n\ib \\e k\ m\inXZ_k\e \ogcf`kXk`\gifYc\\d fekjkXXk* K\i gcXXkj`e^ `j _\k k\bfik
^\iXXd[ fg É 2.1 fg aXXiYXj`j* N\i [\bb`e^ _`\imXe `j `e .,-2 \\e i\j\im\ ^\mfid[ mXe É 5/5*,,,*
9TYLYNTP]TYR [WLL_^TYRPY HEB&CDB(A`RRP]^
?\ KXik`Z`gXk`\n\k Y`\[k df^\c`ab_\[\e XXe c\\ic`e^\e [`\ mXe _\k PMJ)KLJ fe[\in`aj bfd\e( \e XXe
e`\k)l`kb\i`e^j^\i\Z_k`^[\e $[\ qf^\eXXd[\ el^^\ij% [`\ fm\i XiY\`[jm\idf^\e Y\jZ_`bb\e dXXi
\m\e\\ej e`\k q\c]jkXe[`^ `e jkXXk q`ae _\k n\kk\c`ab d`e`dldcffe k\ m\i[`\e\e( fd ^\Yil`b k\ dXb\e
mXe _\k `ejkild\ek cffebfjk\ejlYj`[`\* Pffi [\q\ el^^\ij q`ae mXel`k [\ KXik`Z`gXk`\n\k \Z_k\i fg [`k
dfd\ek ^\\e d`[[\c\e Y\jZ_`bYXXi fd `ejkild\ek\e qfXcj cffebfjk\ejlYj`[`\ k\ ]`eXeZ`\i\e* Jfb
cXe[\c`ab nfi[k [`k \ib\e[( [fZ_ [\ MkXXkjj\Zi\kXi`j `j mffiXcjef^ e`\k mffie\d\ej [\ n\k) \e
i\^\c^\m`e^ [XXi fg XXe k\ gXjj\e* Jd Y`ee\e [\ XiY\`[jdXibki\^`f ffb XXe mjf)gif c\\ic`e^\e \e
el^^\ij d\k \\e `e[`ZXk`\ n\k YXe\eX]jgiXXb g\ijg\Zk`\m\e \e df^\c`ab_\[\e k\ blee\e Y`\[\e `j
\\e Y\jk\dd`e^ji\j\im\ ^\mfid[ [`\ [\ ]`eXeZ`\i`e^ mXe [\ `ejkild\ek\e [`\ ef[`^ q`ae mffi [\
gcXXkj`e^\e mffi .,-3 \e .,-4 [\bk* ?\ i\j\im\ `j É -*,/.*,,, ^iffk*

CTUWP] ,3

5P^_PXXTYR^]P^P]aP CL]_TNT[L_TPbP_

DeqXb\ [\ l`kmf\i`e^ \e ]`eXeZ`\i`e^ mXe [\ KXik`Z`gXk`\n\k q`ae \i fg [`k dfd\ek ef^ [\ ef[`^\
fe[l`[\c`ab_\[\e* @\e l`k^Xe^jglek [Xk nfi[k ^\_Xek\\i[ `j \\e fgcfg\e[\ n\ibmffiiXX[ mffi
M\eq\i $mXe -2/1 ]k\ `e .,-2 kfk -30, ]k\ `e .,-5%* @i `j jgiXb\ mXe `eq\k mXe _\k `ejkild\ek
cffebfjk\ejlYj`[`\ d\k jlYj`[`\j mffi [\ Y\^\c\`[`e^( \e [\ fdmXe^ mXe _\k Yl[^\k `j Y\b\e[ dXXi
bXe ef^ n`aq`^\e fg YXj`j mXe jpjk\\d]flk\e `e [\ cXe[\c`ab mXjkjk\cc`e^ mXe Y\[iX^\e* C\k L`ab _\\]k
[\ jkilZkli\c\ Y\ql`e`^`e^\e mXe [\ KXik`Z`gXk`\n\k `e^\Yf\bk mXeX] .,-5* IXXi m\inXZ_k`e^ qXc _\k
kiXej`k`\gifZ\j q\b\i / aXXi $.,-2).,-4% `e Y\jcX^ e\d\e Xcmfi\ej kfk \\e _\c[\i\ \e Y\jk\e[`^\
l`kmf\i`e^ mXe [\ n\k bXe nfi[\e ^\bfd\e* =\jcfk\e `j `e .,-/ fd mffi [\ kiXej`k`\ eXXi \\e
\]]`Z`uek\ \e ^\[\^\e l`kmf\i`e^ mXe [\ n\k \\e Y\[iX^ k\ i\j\im\i\e mXe d`e`dXXc É /*1,,*,,,* ?\
i\j\im\ nfi[k Xc XXe^\jgifb\e mffi [\ Y\bfjk`^`e^ mXe [\ \\ijk\ gcXXkj`e^ mXe c\\ic`e^\e `e _\k bX[\i
mXe \\e jcl`k\e[\ XXegXb \e [\ Zf]`eXeZ`\i`e^ mXe gifa\Zk\e `e _\k bX[\i mXe [\ Hfk`\ F\ijk\e
d`[[\c\e* ?\ i\j\im\ `j lck`df .,-2 ^iffk É 1*.//*,,,*
E_]L_PRT^NSP ZY_bTVVPWTYR3 M`T_PY eTUY% M`T_PY MWTUaPY
O`k^Xe^jglek mXe [\ dXXki\^\c\e [`\ q`ae fg^\efd\e `e [\ KXik`Z`gXk`\n\k `j _\k qf m\\c df^\c`ab
gcXXkj\e mXe d\ej\e d\k \\e X]jkXe[ kfk [\ XiY\`[jdXibk `e \\e i\^lc`\i\ n\ibfd^\m`e^* De [\
[peXd`jZ_\ fd^\m`e^ mXe i\)`ek\^iXk`\ n`aq`^\e [\ \`j\e [`\ [\ fg[iXZ_k^\m\ij `e [\ dXibk jk\cc\e
XXe [\ l`kmf\i`e^ mXe [\ Y\d`[[\c`e^ mXe feq\ [f\c^if\g\e ]i\hl\ek* Jd [XXi fg \\e ^f\[\ n`aq\
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fg `e k\ blee\e jg\c\e `j _\k eff[qXb\c`ab [Xk M\eq\i _XXi [`\ejk\egXbb\k \e gif[lZkXXeYf[ Yc`a]k
m\ie`\ln\e* N\e\`e[\ _`\iXXe `e Zfek`elvk\`k `emlcc`e^ k\ ^\m\e( qXc \\e fdmfid`e^ mXe $fe[\i[\c\e
mXe% [\ fi^Xe`jXk`\ ef[`^ q`ae \e nfi[k _\k kfkXc\ jg\\cm\c[ Yi\[\i
DT^TNZk^ LQeP_XL]V_ ( _ZPYPXPYOP "TY_P]YL_TZYLWP# NZYN`]]PY_TP
M\eq\i $mffi_\\e <kcXek Bif\g% _\\]k mXeX] .,,. [\ fm\ijkXg ^\dXXbk eXXi [\ ^if\gj[\kXZ_\i`e^\e
`e jXd\en\ib`e^ d\k \\e Y\g\ibk XXekXc fg[iXZ_k^\m\ij* C\k n\ibY\[i`a] Yc`a]k _`\i[ffi bn\kjYXXi[\i
mffi fem\inXZ_k\ m\iXe[\i`e^\e Y`a [\q\ bc\`e\ ^if\g fg[iXZ_k^\m\ij* ?`k i`j`Zf nfi[k [Xe ffb Xcj
_ff^ `e^\jZ_Xk* PXel`k XZZflekdXeX^\d\ek nfi[k ^\n\ibk XXe l`kYi\`[`e^ mXe _\k XXekXc
fg[iXZ_k^\m\ij* Jfb mXel`k `ek\ie\ \e \ok\ie\ dXibkfekn`bb\c`e^\e `j \i jgiXb\ mXe jk\\[j d\\i
$`ek\ieXk`feXc\% ZfeZlii\ek`\* C\k `j [Xe ffb ef[`^ [Xk M\eq\i [\ al`jk\ gi`aj+bnXc`k\`kjm\i_fl[`e^ Yc`a]k
c\m\i\e XXe [\ Y\[i`am\e $d\k eXd\ `e [\ dXXb`e[ljki`\% nXXi el [\kXZ_\i`e^jfm\i\\ebfdjk\e d\\
q`ae ^\jcfk\e* B\q`\e [\ _l`[`^\ dXibkfekn`bb\c`e^\e \e [\ fekn`bb\c`e^ mXe [\ gi`aj+bnXc`k\`kj)
m\i_fl[`e^ `e [\ cX^\ cfe\e cXe[\e nfi[k ffb [`k i`j`Zf Xcj _ff^ `e^\jZ_Xk* @\e \\i[\i\ XeXcpj\ mXe
[\ fdq\k d\k bXej\e fg m\ic`\q\e mXe fg[iXZ_k\e mXen\^\ [\ ^\ef\d[\ Xjg\Zk\e c\m\i[\
ffijgifeb\c`ab Y`a cXX^ZfealeZklli \\e i`j`ZfY\[iX^ fg mXe É .*5,,*,,,* B\q`\e _\k kiX^\ m\icffg mXe
_\k _\ijk\c mXe [\ \Zfefd`\ q`ae [\ `e[`ZXkfi\e nXXifg [\q\ jZ_Xkk`e^\e q`ae ^\YXj\\i[ ef^
eXln\c`abj m\iXe[\ik( mXe[XXi [Xk [\q\ i`j`Zf `ejZ_Xkk`e^ ^\_Xe[_XX][ Yc`a]k(
n`c e`\k q\^^\e [Xk [`k `e [\ kf\bfdjk e`\k bXe ^\Y\li\e*
EW`T_PYOP LLY[LV WPP]WTYRPY
=`a [\ jkXik mXe [\ KXik`Z`gXk`\n\k `j ^\Yc\b\e [Xk \i \\e _`XXk `j fekjkXXe `e [\ ]`eXeZ`\i`e^ mXe [\
Y\^\c\`[`e^ mXe [\ c\\ic`e^\e [`\ [\ $PMJ% jZ_fc\e m\icXk\e \e mffi_\\e eXX[cffj `ejkiffd[\ `e [\
Qjn* Il `j _\k n\ej\c`ab [Xk [\q\ ^if\g c\\ic`e^\e e`\k kljj\e nXc \e jZ_`g k\i\Z_k bfdk \e Xcjef^
eXX[cffj `ejkiffdk eXXi k`a[\c`ab\ ^XiXek`\YXe\e kfk[Xk [\ jkilZkli\c\ ]`eXeZ`\i`e^ m`X [\
KXik`Z`gXk`\n\k n\\i `j ^\i\^\c[* Pffi [\q\ k`a[\c`ab\ fm\iYil^^`e^ `j `e .,-3 \\e Y\[iX^ ef[`^ mXe
É /./*,,,*
DP^P]aP NZQTYLYNTP]TYR XTOOPWPY XZ_TP >P]^_PY
Jg YXj`j mXe [\ XXe^\efd\e dfk`\ F\ijk\e _\\]k _\k bXY`e\k l`k d`[[\c\e mXe [\ L\^\c`e^
Zf]`eXeZ`\i`e^ j\ZkfigcXee\e /, d`caf\e \lif kf\^\n\q\e XXe [\ MQ)fi^Xe`jXk`\j mffi [\
kiXej]fidXk`\ i`Z_k`e^ n\ibY\[i`am\e \e `eefmXk`\ eXXi [\ eff[qXb\c`ab\ i\^`feXc\ [`\ejkm\ic\e`e^
^\bfgg\c[ XXe _\k `emlcc\e mXe [\ YXe\eX]jgiXXb* C\k Y\[iX^ mffi[\ i\^`f C\cdfe[)[\ K\\c
Y\[iXX^k É 143*,,,* Pffi [\ ^\miXX^[\ Zf]`eXeZ`\i`e^ `j Xc[lj \\e Y\[iX^ ef[`^ mXe É 143*,,,(
nXXimXe Y`a [\ Y\jk\dd`e^ mXe _\k i\jlckXXk .,-0 `j Y\jcfk\e [`k k\e cXjk\ k\ Yi\e^\e mXe [\ i\j\im\
KXik`Z`gXk`\n\k* Pffi [\q\ d`[[\c\e `j \\e gcXe [ffi _\k Y\jklli ^f\[^\b\li[*
9TYLYNTP]TYR
?\ ]`eXeZ`\i`e^ mXe [\ KXik`Z`gXk`\n\k cffgk m`X [\ [\\ce\d\e[\ ^\d\\ek\e* Jg [\ ]`eXeZ`uc\
d`[[\c\e mffi [`\ l`kmf\i`e^ nfi[k ]c`eb Y\ql`e`^[* Sf cffgk _\k jlYj`[`\ efidY\[iX^ Qjn [\
bfd\e[\ aXi\e k\il^ mXe É .2*-.2 $.,-0% kfk ZX* É ./*,,, $.,.-%( _f\n\c l`k [\ Z`a]\ij mXe [\
j\gk\dY\i Z`iZlcX`i\ .,-1 Yc`abk [Xk [`\ X]eXd\ Yc`abYXXi m\ikiXX^[ nfi[k [ffi [\ fekn`bb\c`e^\e* De
[`\ q`e `j \i ffb ef^ fe[l`[\c`ab_\`[ fm\i [\ jpjk\dXk`\b [`\ [ffi _\k d`e`jk\i`\ nfi[k kf\^\gXjk*
PffiXcjef^ c`abk [\ ]`eXeZ`\i`e^ mXe [\ Y\jkXXe[\ Qjn XZk`m`k\`k\e bfjk\e[\bb\e[ k\ q`ae( dXXi [\
^\jZ_\kjk\ fe[l`[\c`ab_\`[ XXe^XXe[\ [\ Yl[^\kk\e mXe _\k L`ab Yc`a]k \\e i`j`Zfgfjk*
Jfb [\ ]`eXeZ`\i`e^ mXe [\ ^XiXek`\YXe\e `j biXg* P\i^\c\b\e d\k [\ jlYj`[`\ fg \\e Qjn
[`\ejkm\iYXe[ $jkilZkli\\c l`k\`e[\c`ab É ./*,,,% `j [\ jlYj`[`\ m`X cffebfjk\ejlYj`[`\j $^\d`[[\c[
É --*,,, Y`a 1,! cffenXXi[\% \e Y\^\c\`[`e^jm\i^f\[`e^ $É 0*,,, g\i ^XiXek`\YXXe+É 4*1,, g\i
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Y\jZ_lk n\ibYXXe%( Y\[l`[\e[ d`e[\i( _\k^\\e q`Z_ [\ bfd\e[\ aXi\e( qfe[\i m\iXe[\i`e^\e `e [\
l`kmf\i\e[\ fi^Xe`jXk`\( qX` m\ikX`\e `e df^\c`ab\ [ilb fg \ogcf`kXk`\i\jlckXk\e* =fm\e[`\e `j `e _\k
cXe[\c`ab\ gXik`Z`gXk`\Yl[^\k jkilZkli\\c [\ Zfdgfe\ek Y\^\c\`[`e^jm\i^f\[`e^ jc\Z_kj fg^\efd\e
mffi [\ 5,*,,, YXe\e [`\ l`k\`e[\c`ab l`kjkifd\e l`k [\ Qjn \e m\imXe^\e [`\e\e k\ nfi[\e( \e e`\k
mffi [\ X[[`k`fe\c\ -.1*,,, ^XiXek`\YXe\e [`\ q`ae X]^\jgifb\e `e _\k MfZ`XXc <bbffi[* Pffi feq\
XiY\`[jdXibki\^`f Y\ki\]k [`k \okiX .1, ^XiXek`\YXe\e k+d .,-2( _\k^\\e XXe Y\^\c\`[`e^jm\i^f\[`e^
\\e Y\[iX^ mXe É -*,,,*,,, Y\k\b\ek \e `e [\ mfc^\e[\ aXi\e Xcc\\e dXXi ^XXk kf\e\d\e* ?XXi bfdk
Y`a [Xk [\ Yfelj =\^\c\`[ Q\ib\e l`k [\ fl[\ Qjn)i\^\c`e^ `e [\ KXik`Z`gXk`\n\k `j ^\jZ_iXgk(
nXXid\\ mXeX] .,-3 \i jkilZkli\\c il`d É 1,,*,,, d`e[\i jlYj`[`\ nfi[k fekmXe^\e mffi [\
l`kmf\i`e^ mXe [\ Y\jkXXe[\ Qjn [`\ejkm\iYXe[\e*
@\e k\^\e_Xe^\i mfidk [\ df^\c`ab_\`[ kfk _\k Y\d`[[\c\e mXe g\ijfe\e `e [\ QQ= eXXi n\ib d\k
cffebfjk\ejlYj`[`\( Xc f] e`\k d\k \\e YXXe^XiXek`\)YXXe* ?\q\ fdq\kk`e^\e Y\jgXi\e g\i fdq\kk`e^
^\d`[[\c[ É .*/,, fg [\ =ODB)d`[[\c\e $^\d`[[\c[\ l`kb\i`e^ É -/*/,, m\ijlj ^\d`[[\c[\
cffebfjk\ejlYj`[`\ É --*,,,%* @\e jZ\eXi`f [Xk i\b\e`e^ _fl[k d\k _\k gfj`k`\] i\jlckXXk mXe [`k
mc`\^n`\c\]]\Zk $l`kb\i`e^\e fdq\kk\e `e ^XiXek`\YXe\e% \e d\k \\e ]fij\ XdY`k`\ fg qfn\c [\ `ejkiffd
Xcj [\ l`kjkiffd XXekXcc\e mXe [\ l`kb\i`e^\e `j eXXi [\ kf\bfdjk jkilZkli\\c Yl[^\kkX`i e\lkiXXc*
?XXiY`a `j _\k `ejkiffd jZ\eXi`f X]^\jk\d[ fg [\ el Y\b\e[\ cXe[\c`ab\ fekn`bb\c`e^\e \e q`k [\
XdY`k`\ mffiXc `e [\ l`kjkiffd* ?\ kn\\ i`j`ZfÇj [`\ _`\i`e jZ_l`c\e q`ae \\e k\^\emXcc\e[ _\ijk\c mXe [\
\Zfefd`\( nXXi[ffi _\k XXekXc l`kb\i`e^j^\i\Z_k`^[\e ]fij\i ^XXk jk`a^\e [Xe ^\gcXe[( \e _\k X]ifd\e
mXe _\k dXZifYl[^\k =ODB)d`[[\c\e [ffi _\k L`ab* C\k cXXkjk\ Yc`abk e`\k l`k [\ d\\iaXi\eY\^ifk`e^
mXe MSQ*
HfZ_k [\jfe[Xebj Yc`ab\e [Xk [\ kf\^\b\e[\ =ODB)d`[[\c\e fekf\i\`b\e[ q`ae fd Xcc\ l`kb\i`e^\e \e
cffebfjk\ejlYj`[`\j l`k k\ Y\kXc\e( [Xe Y\jkXXk \i mffi [\ ^\d\\ek\e [\ df^\c`ab_\`[ m`X _\k L`ab
XXejgiXXb k\ dXb\e fg [\ mXe^e\ki\^\c`e^* ?XXiY`a `j n\c [\ X]jgiXXb [Xk [\ \\ijk\ -,! mXe [\
fm\ijZ_i`a[`e^ [ffi [\ ^\d\\ek\e q\c] Y\kXXc[ [`\ek k\ nfi[\e* De _\k c`Z_k mXe [\ XXejgiXb\e fg [\
mXe^e\k i\^\c`e^ c`abk _\k iXX[qXXd [\ \\i[\i ^\mfid[\ i\j\im\$j% l`k fm\ijZ_fkk\e mXe mffi^XXe[\
aXi\e Y`a [\ ^\d\\ek\$e% XXe k\ _fl[\e Z*h* fg k\ Yfln\e*

IPP]^_LYO^aP]XZRPY
Pffi^XXe[\ fgjfdd`e^ c\`[k kfk [\ mfc^\e[\ fgjk\cc`e^ mXe _\k n\\ijkXe[jm\idf^\e6
BYOP]OPPW
*<N<EJK N<<IJK8E;JM<IDF><E$
y <c^\d\e\ i\j\im\
y =\jk\dd`e^ji\j\im\ cfg\e[\ gifa\Zk\e
y =\jk\dd`e^ji\j\im\ KXik`Z`gXk`\n\k
FZ_LLW RPbPY^_ bPP]^_LYO^aP]XZRPY
+L@;@>< N<<IJK8E;:8G8:@K<@K
y L\j\im\j lck`df .,-2
y B\i\Xc`j\\i[ i\jlckXXk .,-2
IPP]^_LYO^NL[LNT_PT_ `W_TXZ +)*/
FPVZ]_ LLY bPP]^_LYO^aP]XZRPY

BXaLYR
É
É
É
l

4*4-.*,,,
.*521*,,,
1*.//*,,,
*0')*)')))

É
É
l
l

-1*2-,*,,,
/,,*,,,
*.'2*)')))
*'*))')))

H\k [\ el ^\_Xek\\i[\ l`k^Xe^jglek\e \e XXen\q`^\ d`[[\c\e bXe ^\ZfeZcl[\\i[ nfi[\e [Xk \i \\e
k\bfik XXe d`[[\c\e `j fd _\k ^\n\ejk\ n\\ijkXe[jm\idf^\e `e [\ mfid mXe i\j\im\j XXe k\ _fl[\e
fg [\ YXcXej mXe M\eq\i* B\q`\e [\ _ff^k\ mXe [\ kfkXc\ i\j\im\j( [\ feq\b\i_\[\e fm\i [\
kf\bfdjk`^\ i\jlckXk\e \e [\ [`jZljj`\ fm\i _\k gfj`k`fe\i\e mXe [\ i`j`ZfÇj fm\i [\ l`kmf\i`e^ mXe [\
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KXik`Z`gXk`\n\k nfi[k \i el ^\\e XXemlcc`e^ mXe _\k n\\ijkXe[jm\idf^\e ^\miXX^[ XXe [\
[\\ce\d\e[\ ^\d\\ek\e*
C\k \`^\e m\idf^\e lck`df .,-2 `j É -1*5-,*,,, ^iffk* De [\ cffg mXe [\ bfd\e[\ aXi\e qXc [`k jXc[f
fg YXj`j mXe [\ mfc^\e[\ dlkXk`\j m\id`e[\i\e6
y Pffi [\bb`e^ mXe [\ cfg\e[\ gifa\Zk\e `j [\ bfd\e[\ 0 aXi\e \\e Y\[iX^ ef[`^ mXe É -*.04*,,,
Ock`df .,., i\jk\\ik ef^ \\e jXc[f mXe É -*3-3*,,,7
y ?\ kfkXc\ bfjk\e mXe [\ kiXej`k`\ eXXi l`kmf\i`e^ mXe [\ KXik`Z`gXk`\n\k q`ae ef^ feY\b\e[* Q\
m\inXZ_k\e d\k \\e `em\jk\i`e^ mXe É /*0,,*,,, mffi [\ aXi\e .,-3 \e .,-4 [\ fi^Xe`jXk`\ n\\i
qf ~c\Xe \e d\Xe e\\i k\ blee\e q\kk\e [Xk n\ mXeX] .,-5 `e jkXXk q`ae [\ KXik`Z`gXk`\n\k
d`e`dXXc Yl[^\kkX`i e\lkiXXc l`k k\ mf\i\e* @i i\jk\\ik [XXieX ef^ \\e Y\[iX^ mXe É .*,5-*,,,* ?`k
jXc[f fej [\ bfd\e[\ aXi\e `e [\ ^\c\^\e_\`[ fd [\ kiXej]fidXk`\ eXXi [\ e`\ln\ n`aq\ mXe
n\ib\e `e [\ b\k\e qfi^mlc[`^ k\ [f\e \e ^\Yil`b k\ dXb\e mXe [\ df^\c`ab_\[\e [`\ q`Z_
XXe[`\e\e*
y ?\q\ dlkXk`\j _\YY\e l`k\iXXi[ ffb `emcf\[ fg [\ Y\gXc`e^ mXe [\ _ff^k\ mXe [\ Xc^\d\e\
i\j\im\* SfXcj mffi^\jk\c[ nfi[k [`\ ^\bfgg\c[ XXe [\ _ff^k\ mXe _\k kfkXc\ m\idf^\e* C\k kfkXc\
m\idf^\e `j \e\iq`a[j ^\jk\^\e mXel`k [\ XZk`mX [`\ q`ae fm\i^\efd\e mXe C\cdfe[ `e _\k bX[\i
mXe [\ ]lj`\* <e[\iq`a[j qXc [ffi [\ ^\ef\d[\ `em\jk\i`e^\e _\k m\idf^\e n\\i [Xc\e* K\i jXc[f
qXc eXXi m\inXZ_k`e^ _\k jXc[f cXe^aXi`^ fe^\m\\i ^\c`ab Yc`am\e( nXXi[ffi ffb [\ Xc^\d\e\
i\j\im\ e`\k n`aq`^k \e jkXY`\c fg É 3*1/3*,,, nfi[k XXe^\_fl[\e*
O`k\`e[\c`ab qXc _\k \`^\e m\idf^\e lck`df .,-5 ef^ Y\jkXXe l`k [\ Y\jk\dd`e^ji\j\im\ cfg\e[\
gifa\Zk\e X[ É -*3-3*,,,( [\ Y\jk\dd`e^ji\j\im\ KXik`Z`gXk`\n\k mXe ZX* É .*,5-*,,, \e [\
Xc^\d\e\ i\j\im\ X[ É 3*1/3*,,,( kfkXXc É --*/01*,,,
?\ [`i\Zk`\ qXc Y`a `\[\i\ bnXikXXciXggfikX^\ mfcc\[`^ `eq`Z_k ^\m\e `e _\k m\icffg \e [\ fdmXe^ mXe
[\ i\j\im\j* =`a [\ aXXii\b\e`e^ ^\Y\lik [`k ef^dXXcj( \e [`k nfi[k mffiq`\e mXe \\e mffijk\c kfk
Y\jk\dd`e^ mXe _\k i\jlckXXk( `eZclj`\] df^\c`ab\ _\iY\jk\dd`e^\e mXe Y\jkXXe[\ i\j\im\j fg YXj`j
mXe [Xe Y\b\e[\ `e]fidXk`\ \e Y\jcl`k\e* N`a[\ej [\ mffi) \e eXaXXijZfe]\i\ek`\( ^\ef\d[ `e Xik`b\c
// c`[ 3 ^\d\\ejZ_Xgg\c`ab\ i\^\c`e^( bXe \m\e\\ej `eglk ^\^\m\e nfi[\e `eqXb\ [\ mfid`e^ mXe \e
fd^XXe d\k [\ i\j\im\j* De `\[\i fe[\ie\d`e^jgcXe qXc [XXieXXjk [\ fgjk\cc`e^ mXe _\k
n\\ijkXe[jm\idf^\e nfi[\e ^\XZklXc`j\\i[ \e fe[\iYfln[* Jg [\q\ n`aq\ _fl[k _\k Y\jklli q`Z_k
fg [\ fekn`bb\c`e^ mXe _\k n\\ijkXe[jm\idf^\e*
@\e Y\jcl`k fd fg [\q\ n`aq\ _\k n\\ijkXe[jm\idf^\e k\ Y\gXc\e \e k\ dfe`kfi\e mi`anXXik [\
^\d\\ek\e mXe [`i\Zk\ ^\mfc^\e Y`a _\k q`Z_ mffi[f\e mXe `eZ`[\ek\c\ i`j`ZfÇj \e ^\\]k _\k n\ibY\[i`a]
jcX^biXZ_k `e _\k fgcfjj\e mXe [\ [XXid\\ ^\gXXi[ ^XXe[\ gifYc\d\e* ?`k fd[Xk \i e`\k mffi `\[\i
`eZ`[\ek X]qfe[\ic`ab \\e qnXXi gfc`k`\b Y\jkllic`ab Y\jcl`kmfid`e^jgifZ\j Y\_f\]k k\ nfi[\e [fficfg\e*
Sf Y\q`\e `j [`k \\e \]]`Z`uek\ n\ibn`aq\ d\k mfc[f\e[\ Zfekifc\df^\c`ab_\[\e mffi _\k Y\jklli*
P\i[\i bXe \i fg [\q\ n`aq\ k`a[ ^\nfee\e nfi[\e fd k\ bfd\e kfk \\e mfc[iX^\e l`kn\ib`e^ mXe [\
l`kmf\i`e^jXjg\Zk\e mXe [\ e`\ln\ KXik`Z`gXk`\n\k( qfe[\i [Xk [\ [\\ce\d\e[\ ^\d\\ek\e [XXi
i\Z_kjki\\bj i`j`ZfÇj Y`a cfg\e*
A`eXeZ`uc\ b\e^\kXcc\e ==P
H\k `e^Xe^ mXe _\k aXXiY\i`Z_k .,-1 jk\ck _\k =\jcl`k =\^ifk`e^ \e P\iXeknffi[`e^ $==P%( nXk [\
bX[\ij mfidk mffi [\ Y\^ifk`e^ \e [\ aXXim\ijcX^c\^^`e^ mXe glYc`\b i\Z_k\c`ab\ fi^Xe\e nXXikf\ _\k
n\ibY\[i`a] Y\_ffik( [\ fgeXd\ m\igc`Z_k mXe [\ \\e XXekXc ]`eXeZ`uc\ b\e^\kXcc\e* De [\ mfc^\e[\
kXY\c ki\]k l [\q\ XXe d\k \\e kf\c`Z_k`e^*
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I\kkf jZ_lc[hlfk\
I\kkf jZ_lc[hlfk\ ^\Zfii`^\\i[ Uffi Xcc\ m\ijki\bk\ c\e`e^\e
MfcmXY`c`k\`kji`j`Zf
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=\cXjk`e^ZXgXZ`k\`k

" !%
)-1!
)-1!
//
IPN
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?\ e\kkf jZ_lc[hlfk\ jXc[\\ik [\ jZ_lc[\e \e [\ d\k\\e fg\`jYXi\ k\^f\[\e \e q\k [`\ X] k\^\e [\
YXk\e* @i nfi[k fe[\ijZ_\`[ ^\dXXbk kljj\e [\ gfj`k`\j d\k \e qfe[\i l`k^\q\kk\ c\e`e^\e fd[Xk \\e
_f^\ jZ_lc[gfj`k`\ d\k [XXik\^\efm\i ffb _f^\ l`kq\kk`e^\e mffiXcjef^ e`\k gifYc\dXk`jZ_ _f\]k k\
q`ae* C\k n\ibY\[i`a] _\\]k ^\\e l`k^\q\kk\ c\e`e^\e* ?\ e\^Xk`\m\ gfj`k`\ [l`[k [Xe ffb fg \\e
^\qfe[\ j`klXk`\( fd[Xk [\ d`[[\c\e fd [\ jZ_lc[\e d\\ k\ mfc[f\e [`\q\c][\ jZ_lc[\e fm\ijk`a^\e
\e [XXid\\ \\e e\^Xk`\m\ `e[`ZXkfi fgc\m\i\e*
C\k jfcmXY`c`k\`kji`j`Zf `j \\e `e[`ZXk`\ fdki\ek [\ dXk\ nXXi`e _\k n\ibY\[i`a] XXe q`ae cXe^cfg\e[\
m\igc`Z_k`e^\e bXe mfc[f\e* C\k `j [\ m\i_fl[`e^ kljj\e _\k \`^\e m\idf^\e \e _\k kfkXc\ m\idf^\e*
@\e g\iZ\ekX^\ ^ifk\i [Xe 1,! [l`[k \ifg [Xk _\k \`^\e m\idf^\e ^ifk\i `j [Xe _\k mi\\d[
m\idf^\e( _\k^\\e Y\k\b\ek [Xk _\k n\ibY\[i`a] ffb `e [\ kf\bfdjk q`ae cXe^cfg\e[\ m\igc`Z_k`e^\e
bXe mfc[f\e*
?\ jkilZkli\c\ \ogcf`kXk`\il`dk\ ^\\]k [\ il`dk\ XXe [`\ `e [\ jkilZkli\c\ \ogcf`kXk`\Y\^ifk`e^ mXe _\k
n\ibY\[i`a] `j fg^\efd\e* C\k g\iZ\ekX^\ `j gfj`k`\] qfcXe^ [\ jkilZkli\c\ YXk\e [\ jkilZkli\c\ cXjk\e
fm\iki\]]\e( _\k^\\e [\ cXXkjk\ aXi\e qfn\c `e [\ i\Xc`jXk`\ Xcj `e [\ Y\^ifk`e^ _\k ^\mXc `j*
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+'- :]ZYO^WLRPY aZZ] bLL]OP]TYR PY ]P^`W_LL_MP[LWTYR
<YWPTOTYR
?\ ^\d\\ek\e <jk\e( ?\lie\( B\c[ifg)H`\icf* B\d\ik)=Xb\c( C\cdfe[( G\\iY\\b \e Mfd\i\e
d\b\e [\\c l`k m\e [\ \iY\`[jd\ibki\^`f C\cdfe[)?\ K\\c* @`e[ .,-1 _\YY\e [\ i\[\e m\e
mffief\d[\ ^\d\\ek\e kf\jk\dd`e^ m\ic\\e[ \\e [\ Zfcc\^\j kfk n`aq`^`e^ m\e [\
B\d\\ejZ_\gg\c`ab\ L\^\c`e^ <kc\ek Bif\g .,,4 g\i - a\el\i` .,-2 `e [\ B\d\\ejZ_\gg\c`ab\
L\^\c`e^ Q\ibY\[i`a] <kc\ek ?\ K\\c* K\i [\q\ [\kld `j ffb _\k Zfcc\^\ m\e [\ ^\d\\ek\ B\c[ifg)
H`\icf kf\^\ki\[\e kfk [\ B\d\\ejZ_\gg\c`ab\ L\^\c`e^ $BL% n\cb\ \cj [f\c _\\]k ^\d\\ek\c`ab\
k\b\e l`k k\ mf\i\e fg _\k ^\Y`\[ m\e [\ K\ik`Z`g\k`\n\k( [\ Qjn( [\ cJ<Q( [\ cJ<S( [\ Q\afe^( _\k
=Yq .,,0 \e \\em\in\ek\ n\k^\m`e^* De [\ Y\^ifk`e^ .,-2 `j l`k^\^\\e m\e \\e fg\iXk`fe\c\
jkXik[Xkld mXe - aXelXi` .,-2 [fZ_ \\ijk g\i - fbkfY\i .,-2 `j [\ ^\n`aq`^[\ l`kmf\i`e^jfi^Xe`jXk`\
[XX[n\ib\c`ab kfk jkXe[ ^\bfd\e fe[\i [\ e\\d M\eq\i* C\k g\ijfe\\c mXe [\ X][\c`e^ Q\ib "
`ebfd\e mXe [\ ^\d\\ek\ C\cdfe[ _\\]k e`\k g\i - aXelXi` .,-2 `e [`\ejk blee\e ki\[\e mXe M\eq\i*
Jd Xcj l`kmf\i`e^jfi^Xe`jXk`\ g\i - aXelXi` .,-2 kfZ_ k\ blee\e Y\jZ_`bb\e fm\i [\ Y\ef[`^[\
ZXgXZ`k\`k \e `e]iXjkilZklli \e [\ l`kmf\i`e^ mXe [\ n\kk\c`ab\ kXb\e k\ Yfi^\e `j kljj\e M\eq\i \e [\
^\d\\ek\ C\cdfe[ \\e [`\ejkm\ic\e`e^jfm\i\\ebfdjk $?PJ% ^\jcfk\e* ?\q\ ?PJ `j `e q`ae ^\_\\c
fg^\efd\e Y`a [\ fm\i`^\ l`kmf\i`e^jbfjk\e* C`\i[ffi q`ae X]n`ab`e^\e fekjkXXe kljj\e [\ Y\^ifk`e^
\e i\Xc`jXk`\ mXe [\ cffebfjk\e XdYk\c`ab \e [\ fm\i`^\ l`kmf\i`e^jbfjk\e*
?\ aXXii\b\e`e^ `j fg^\dXXbk d\k `eXZ_ke\d`e^ mXe [\ mffijZ_i`]k\e [`\ _\k =\jcl`k =\^ifk`e^ \e
P\iXeknffi[`e^ $==P% gifm`eZ`\j \e ^\d\\ek\e [XXimffi ^\\]k*
4WRPXPYP R]ZYO^WLRPY aZZ] SP_ Z[^_PWWPY aLY OP ULL]]PVPYTYR
?\ nXXi[\i`e^ mXe [\ XZk`mX \e gXjj`mX \e [\ Y\gXc`e^ mXe _\k i\jlckXXk m`e[k gcXXkj fg YXj`j mXe
_`jkfi`jZ_\ bfjk\e* N\eq`a Y`a [\ Y\ki\]]\e[\ YXcXejgfjk Xe[\ij m\id\c[( nfi[\e [\ XZk`mX \e gXjj`mX
fg^\efd\e k\^\e efd`eXc\ nXXi[\e*
?\ YXk\e \e cXjk\e nfi[\e kf\^\i\b\e[ XXe _\k aXXi nXXifg q`a Y\ki\bb`e^ _\YY\e* =Xk\e \e n`ejk\e
nfi[\e jc\Z_kj fg^\efd\e mffi qfm\i q`a fg [\ YXcXej[Xkld q`ae ^\i\Xc`j\\i[* @i nfi[k i\b\e`e^
^\_fl[\e d\k m\ic`\q\e \e i`j`Zf#j [`\ _le ffijgife^ m`e[\e `e _\k Y\^ifk`e^jaXXi \e Y\b\e[ q`ae
^\nfi[\e mffi _\k fgdXb\e mXe [\ aXXii\b\e`e^*
?`m`[\e[fgYi\e^jk\e mXe [\\ce\d`e^\e nfi[\e Xcj YXk\ ^\efd\e fg _\k dfd\ek nXXifg _\k
[`m`[\e[ Y\kXXcYXXi ^\jk\c[ nfi[k*

54?4AE
HL^_P LN_TaL
/8K<I@RC< M8JK< 8:K@M8 D<K <:FEFD@J:? ELK
?\ nXXi[\i`e^ mXe [\q\ XZk`mX `j ^\YXj\\i[ fg [\ _`jkfi`jZ_\ bfjkgi`aj Z*h* XXejZ_X]gi`aj
m\id`e[\i[ d\k [\ X]jZ_i`am`e^\e* <]jZ_i`am`e^ m`e[k gcXXkj fg YXj`j mXe \\e mXjk g\iZ\ekX^\ mXe [\
_`jkfi`jZ_\ bfjkgi`aj( i\b\e`e^ _fl[\e[ d\k \\e \m\ekl\c\ i\jknXXi[\* @i nfi[k X]^\jZ_i\m\e mXeX]
_\k dfd\ek mXe `e^\Yil`beXd\ mXe _\k XZk`\]* Jg ^ife[ nfi[k e`\k X]^\jZ_i\m\e* =`a [\ nXXi[\i`e^
mXe [\ dXk\i`uc\ mXjk\ XZk`mX nfi[k i\b\e`e^ ^\_fl[\e d\k \\e m\id`e[\i`e^ mXe _le nXXi[\ `e[`\e
[\q\ eXXi m\inXZ_k`e^ [lliqXXd `j*
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?\ X]jZ_i`am`e^jk\id`ae\e mfc^\ej [\ c`e\X`i\ d\k_f[\ Y\[iX^\e `e aXi\e6
Bife[\e \e k\ii\`e\e
Pffiq`\e`e^\e XXe k\ii\`e\e
B\Yfln\e6
y e`\lnYfln
y i\efmXk`\( i\jkXliXk`\ \e XXebffg ^\Yfln\e
y k`a[\c`ab\ nffeil`dk\ \e Y\[i`a]j^\Yfln\e( ^iffk
fe[\i_fl[ nffeil`dk\e \e Y\[i`a]j^\Yfln\e
N\Z_e`jZ_\ `ejkXccXk`\j `e Y\[i`a]j^\Yfln\e
N\c\]ffe`ejkXccXk`\j
HXZ_`e\j6
y XlkfdXk`j\i`e^jXggXiXklli
y \c\bki`jZ_\ _Xe[dXZ_`e\j k*Y*m* Bif\e
y [`\ejkm\ic\e`e^
y `e[ljki`\
Dem\ekXi`jj\e
Mf]knXi\
=\jk\cXlkfÇj
K\ijfe\eXlkfÇj
Jm\i`^\ kiXejgfikd`[[\c\e
MZ_X]knX^\ej
Jm\i`^\ $^\i\\[jZ_Xgg\e%
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1

)@E8E:@RC< M8JK< 8:K@M8
KXik`Z`gXk`\j `e _\k XXe[\c\ebXg`kXXc mXe [\ m\eeffkjZ_Xgg\e q`ae ^\nXXi[\\i[ k\^\e [\
m\ibi`a^`e^gi`aj mXe [\ XXe[\c\e* De[`\e [\ nXXi[\ mXe [\ XXe[\c\e fem\i_ffgk jkilZkli\\c dfZ_k
[Xc\e kfk fe[\i [\ m\ibi`a^`e^gi`aj qXc X]nXXi[\i`e^ gcXXkjm`e[\e* Nfk [ljm\i `j \\e [\i^\c`ab\
X]nXXi[\i`e^ e`\k eff[qXb\c`ab ^\Yc\b\e* ?\ XZkl\c\ nXXi[\ c`^k il`d Yfm\e [\ m\ibi`a^`e^gi`aj*
Dem\jk\i`e^\e `e \`^\e[fd mXe [\i[\e _\\]k Y\ki\bb`e^ fg XXegXjj`e^\e mXe [\ `e]iXjkilZklli Y`a \\e
^\_lli[ gXe[ \e `j k\i Y\mfi[\i`e^ mXe [\ m\ib\\ijm\`c`^_\`[* ?\ `em\jk\i`e^ nfi[k `e [i`\ aXXi
X]^\jZ_i\m\e \e `j `e fm\i\\ejk\dd`e^ d\k _\k ef^ cfg\e[\ ZfekiXZk d\k [\ fg[iXZ_k^\m\i*
HWZ__PYOP LN_TaL
6FFII8;<E
?\ fe[\i_Xe[\e n\ib\e nfi[\e ^\nXXi[\\i[ k\^\e [\ m\imXXi[`^`e^gi`aj( m\id`e[\i[ d\k fg [\
YXcXej[Xkld i\\[j mffiq`\eYXi\ m\ic`\q\e* ?\ m\imXXi[`^`e^gi`aj fdmXk [\ bfjk\e [`\ i\Z_kjki\\bj
XXe [\ m\imXXi[`^`e^ blee\e nfi[\e kf\^\i\b\e[*
6FFII88; ?8E;<CJ>F<;<I<E
'< N88I;<I@E> M8E ;< ?8E;<CJMFFII88; @J ><98J<<I; FG ;< ?@JKFI@J:?< BFJKGI@AJ : H 88EJ:?8=GI@AJ
6FI;<I@E><E <E FM<ICFG<E;< 8:K@M8
?\ mfi[\i`e^\e nfi[\e ^\nXXi[\\i[ k\^\e [\ efd`eXc\ nXXi[\*
Pffi [\ m\inXZ_k\ fe`eYXXi_\`[ mXe l`kq\kk`e^\e $[lY`\lq\ [\Y`k\li\e% `j \\e mffiq`\e`e^ `e
d`e[\i`e^ ^\YiXZ_k* ?\ mffiq`\e`e^ cffgk gXiXcc\c XXe [\ kf\) f] X]eXd\ mXe _\k jXc[f [lY`\lq\
[\Y`k\li\e*
.@HL@;< D@;;<C<E
?\ c`hl`[\ d`[[\c\e q`ae k\^\e [\ efd`eXc\ nXXi[\ fg^\efd\e*
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HL^_P [L^^TaL
6FFIP@<E@E><E
Pffiq`\e`e^\e nfi[\e ^\nXXi[\\i[ fg _\k efd`eXc\ Y\[iX^ mXe [\ Y\kifbb\e m\igc`Z_k`e^ Z*h* _\k
mffiq`\eYXXi m\ic`\j*
68J=< J:?LC;<E
?\ mXjk\ jZ_lc[\e nfi[\e ^\nXXi[\\i[ k\^\e [\ efd`eXc\ nXXi[\( m\id`e[\i[ d\k [\ i\\[j ^\[Xe\
X]cfjj`e^\e* PXjk\ jZ_lc[\e _\YY\e \\e i\ek kpg`jZ_\ cffgk`a[ mXe rre aXXi f] cXe^\i*
HWZ__PYOP [L^^TaL
?\ mcfkk\e[\ gXjj`mX nfi[\e ^\nXXi[\\i[ k\^\e efd`eXc\ nXXi[\*

BH8DJ<6;F H4A 54F8A 8A ?4EF8A
AP__Z&ZXeP_
I\kkf)fdq\k `j [\ fgYi\e^jk mXe XXe [\i[\e ^\c\m\i[\ ^f\[\i\e \e [`\ejk\e \oZclj`\] [\ fm\i [\
fdq\k ^\_\m\e Y\cXjk`e^\e \e fe[\i X]ki\b mXe bfik`e^\e*
PffiiXX[dlkXk`\j( ^ife[) \e _lcgjkf]]\em\iYil`b \e bfjk\e mXe l`kY\jk\\[ n\ib
P\iXeknffi[ nfi[\e _`\i [\ gfjk\e [`\ mXe `emcf\[ q`ae fg [\ kf\^\mf\^[\ nXXi[\* ?\ bfjk\e mXe
^ife[) \e _lcgjkf]]\e nfi[\e Y`a `e[ljki`uc\ XZk`m`k\`k\e ^\nXXi[\\i[ k\^\e mXjk\ m\ii\b\egi`aq\e( Y`a
[\ fm\i`^\ XZk`m`k\`k\e nfi[\e [\q\ bfjk\e fg^\efd\e k\^\e [\ cXXkjk Y\b\e[\ `ebffggi`aq\e*
?\ `e [\ mffiiXX[dlkXk`\j fg^\efd\e dlkXk`\ fe[\i_Xe[\e n\ib\e $Y\^`enXXi[\ )+) \`e[nXXi[\%
nfi[\e d*Y*k* [\ i\\[j l`k^\mf\i[\ n\ibqXXd_\[\e Xcj cXjk\e m\iXeknffi[ \e d*Y*k* [\ mffil`k
^\]XZkli\\i[\ fgYi\e^jk\e Xcj YXk\e*
Ffjk\e mXe l`kY\jk\\[ n\ib _\YY\e Y\ki\bb`e^ fg [\ `ec\\e mXe g\ijfe\\c mXe [\i[\e( nXXife[\i [\
`e_lli mXe d\[\n\ib\ij Y`a Zfcc\^X Mn)Y\[i`am\e*
BaP]TRP MPO]TUQ^Z[M]PYR^_PY
C`\i nfi[\e _llifgYi\e^jk\e( fm\i`^\ YXk\e \e Yf\bn`ejk\e fg [\ m\ibffg mXe XZk`mX m\iXeknffi[*
?ZYPY I^b% IPWeTUY% LXM_PWTUV PY I<I
C`\ife[\i nfi[k m\ijkXXe [\ fm\i _\k aXXi m\ijZ_lc[`^[\ cfe\e `eZclj`\] mXbXek`\kf\jcX^ XXe [\
i\jg\Zk`\m\c`ab\ d\[\n\ib\ij \e [\ [XXid\\ jXd\e_Xe^\e[\ jfZ`Xc\ cXjk\e \e g\ej`f\egi\d`\(
m\id`e[\i[ d\k fekmXe^\e q`\b\e^\c[ \e ^\Yil`b dXb\e[ mXe ^\c[\e[\ gi\d`\bfik`e^\e k\e Y\_f\m\
mXe n\ibe\d\ij \e [\ jlYj`[`\i\^\c`e^ KiXbk`abc\i\e*
?ZYPY RL]LY_TPMLYPY
H\k `e^Xe^ mXe - aXelXi` .,-1 `j [\ KXik`Z`gXk`\n\k `e n\ib`e^ ^\ki\[\e f*X* d\k Xcj [f\c d\\i
d\ej\e d\k \\e XiY\`[jY\g\ib`e^ XXe n\ib k\ _\cg\e* De _\k jfZ`XXc Xbbffi[ `j mXjk^\c\^[ [Xk [\
fm\i_\`[ `e jXd\en\ib`e^ d\k _\k Y\[i`a]jc\m\e _`\imffi \okiX YXe\e qXc Zi\ui\e( [\ qf^\eXXd[\
^XiXek`\YXe\e*
?ZYPY ZaP]TRP
C`\ife[\i nfi[\e m\i^f\[`e^\e XXe jkX^`X`i\j m\iXeknffi[*
?ZYPY TYS``]
Pffi [\ l`kmf\i`e^ \e Y\^\c\`[`e^ mXe l`kb\i`e^jm\ijki\bb`e^\e( XZk`m`k\`k\e d\k Y\ki\bb`e^ kfk
gXik`Z`gXk`\ \e Y\ffi[\c`e^ \e kf\b\ee`e^ mXe Y`aqfe[\i\ Y`ajkXe[ `j d\\i ZXgXZ`k\`k Y\ef[`^[* C`\iXXe
nfi[k mfc[XXe [ffi `e_lli mXe k`a[\c`ab\ d\[\n\ib\ij*

EXXiY\i`Z_k .,-2 M\eq\i

KX^`eX 03 mXe 25

>Z^_PY MPRPWPTO bP]V
C\k Y\ki\]k [\ [ffiY\i\b\e`e^ mXe \\e ^\[\\ck\ mXe _\k cffe $cffebfjk\ejlYj`[`\% l`kY\kXXc[ XXe
g\ijfe\e [`\ n\ib l`kf\]\e\e `e _\k Y\[i`a]jc\m\e \e [XXiY`a Y\^\c\`[`e^ ^\e`\k\e mXe M\eq\i* N\m\ej
nfi[\e _`\i Xcc\ bfjk\e m\iXeknffi[ [`\ Y\ki\bb`e^ _\YY\e fg _\k `ei`Z_k\e \e fe[\i_fl[\e mXe [\
n\ibgc\b*
4Q^NS]TUaTYR^VZ^_PY
C\k Y\ki\]k [\ bfjk\e mXe X]jZ_i`am`e^\e fg [\ dXk\i`uc\ mXjk\ XZk`mX \e [\ ]`eXeZ`uc\ mXjk\ XZk`mX*
DPY_PWL^_PY
C`\ife[\i q`ae fg^\efd\e [\ i\ek\cXjk\e mXe [\ cXe^cfg\e[\ c\e`e^\e \e _\k jXc[f mXe [\
i\ek\cXjk\e \e )YXk\e mXe [\ m\ijZ_`cc\e[\ i\b\e`e^)ZfliXekm\i_fl[`e^\e \e [\gfj`kfÇj*
BaP]TRP Z]RLYT^L_TPVZ^_PY
?\ fm\i`^\ fi^Xe`jXk`\bfjk\e nfi[\e Y\i\b\e[ fg YXj`j mXe n\ib\c`ab\ l`k^XX]gi`aq\e* ?\ fm\i`^\
fi^Xe`jXk`\bfjk\e nfi[\e m\id`e[\i[ d\k _\k XXe[\\c `e [\ bfjk\e mXe M\eq\i Cfi\ZX[`\ejk\e =*P*
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)
)
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Nf\mf\^`e^ mXe _\k i\jl`kXXk mfi`^ Yf\baXXi m`e[k gcXXkj Zfe]fid _\k Y\jcl`k `e [\ m\i^X[\i`e^ mXe _\k
<`^\d\\e Y\jklli mXe -/ Xgi`c .,-2* Jekki\bb`e^ ^\Y\lik fg YXj`j mXe [\ ^f\[^\b\li[\ Y\^ifk`e^
mXe .,-2 X`jd\[\ \\i[\i ^\ef\d[ Y\j`l`k mXe _\k <`^\d\\e Y\jklli*
Pffi [\ kf\``Z_k`e^ fg [\ i\j\im\j q`\ [\ L`j`ZfgXiX^iXX] fe[\i _ff][jklb -*/*2*
4< 9<JK<DD<E I<JLCK88K 9F<BA88I
.,-2

$o É -*,,,%

.,-1
.*./4

/,,

N\ Y\jk\dd\e i\jlckXXk Yf\baXXi

Pffiq`\e`e^\e
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MXc[f

Nf\mf\^`e^

Pi`amXc

<Xen\e[`e^

.1

=f[\djXe\i`e^ =\\d[n\^
=f[\djXe\i`e^ Hfek^fd\ipgc\`
B\Yfln\efe[\i_fl[
<iY\`[jbfjk\e ^\i\cXk\\i[\
m\igc`Z_k`e^\e
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--0
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)
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`e [\ bf`fd ~Pi`amX`Ä q`ae [\ Y\[iX^\e fg^\efd\e n\`b\ k\e ^lejk\ mXe [\ i\b\e`e^ mXe YXk\e \e
cXjk\e q`ae mi`a^\mXcc\e* <cc\ XXen\e[`e^\e mXe mffiq`\e`e^\e q`ae i\Z_kjki\\bj k\e cXjk\ mXe [\
mffiq`\e`e^ ^\YiXZ_k*
&F;<DJ8E<I@E> &<<D;N<>$
De [\ m\ibffgfm\i\\ebfdjk mXe -. fbkfY\i .,,2 mXe _\k gXe[ XXe [\ =\\d[n\^ k\ C\cdfe[ `j
fg^\efd\e [Xk `e ^\mXc [\ ^\d\\ek\ Y`ee\e -1 aXXi eX [\ [Xkld mXe [\ Y\ki\]]\e[\ Xbk\ mXe
\`^\e[fdjfm\i[iXZ_k fm\i^XXk kfk jXe\i`e^ mXe _\k fYa\Zk( M\eq\i \\e Y`a[iX^\ `e [\ jXe\i`e^jbfjk\e
XXe [\ ^\d\\ek\ C\cdfe[ qXc [f\e mXe É .1*,,,*
&F;<DJ8E<I@E> /FEK>FD<IOGC<@E$
De _\k m\ic\[\e nXj fg _\k ^ife[^\Y`\[ mXe M\eq\i \\e [ilbb\i`a ^\m\jk`^[ \e [`k _\\]k ^\c\`[ kfk \\e
Y\gXXc[\ dXk\ mXe Yf[\dm\ifeki\`e`^`e^* <c mXeX] .,,. `j \i XXe[XZ_k mffi [`k gifYc\\d* De .,,5
n\i[ [ffi Bifekd`a \\e jXe\i`e^jfe[\iqf\b l`k^\mf\i[ \e n\i[ [\ m\ifeki\`e`^`e^ `e bXXik ^\YiXZ_k*
C\k iXggfik ^\\]k [\ dXk\ mXe m\ifeki\`e`^`e^ XXe( [\ \m\ekl\\c k\ e\d\e dXXki\^\c\e \e [\ bfjk\e
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[`\ _`\id\\ ^\gXXi[ ^XXe* De _\k iXggfik q`ae \\e XXekXc jXe\i`e^jfgcfjj`e^\e fg^\efd\e* EXXic`abj
nfi[\e Yf[\ddfejk\ij ^\efd\e k\i dfe`kfi`e^ mXe [\ eXkllic`ab\ X]YiXXb* ?\ Xc[lj m\ibi\^\e
`e]fidXk`\ c\`[k mffiXcjef^ e`\k kfk n`aq`^`e^ mXe _\k Y\c\`[*
*<9FLN<EFE;<I?FL;$
C\k fe[\i_fl[jgcXe mffiq`\k `e \\e gcXee`e^ mXe ^iffk fe[\i_fl[ XXe _\k _ff][^\Yfln ^\c\^\e XXe
_\k Hfek^fd\ipgc\`e k\ C\cdfe[* C`\imffi nfi[k aXXic`abj k\e cXjk\ mXe [\ \ogcf`kXk`\ [\ mffiq`\e`e^
^\mf\[* De .,-2 `j k*c*m* [\ mffiq`\e`e^ [Xbi\efmXk`\ l`k^\mf\i[*
%I9<@;JBFJK<E ><I<C8K<<I;< M<IGC@:?K@E><E$
Pffi \\e d\[\n\ib\i `j \\e X]mcf\``e^ji\^\c`e^ fm\i\\e^\bfd\e* ?\q\ cffgk kfk d\[`f .,-5* P\i[\i
`j mffi \\e d\[\n\ib\i \\e [ffiY\kXc`e^ji\^\c`e^ `e m\iYXe[ d\k l`k[`\ejkki\[`e^ g\i Xgi`c .,-3
fm\i\\e^\bfd\e*
%=MCF<@@E> G<IJFE<<C
K\i - fbkfY\i .,-2 q`ae d\[\n\ib\ij mfc^\ej \\e gcXXkj`e^jgcXe Y`a M\eq\i ^\gcXXkjk* Pffi \\e 1)kXc
g\ijfe\e `j \Z_k\i ^\\e ^\jZ_`bk\ ]leZk`\ Y\jZ_`bYXXi( \e qXc \\e X]mcf\``e^jkiXa\Zk fg^\jkXik nfi[\e*
C`\imffi `j \\e mffiq`\e`e^ ^\mfid[*
HL^_P ^NS`WOPY XP_ PPY ]PY_P _d[T^NSP WZZ[_TUO aLY ffY ULL] ZQ WLYRP]
C\k m\icffg mXe [\ fe[\i_Xe[j\ ^\c[c\e`e^\e `j Xcj mfc^k6
$o É -*,,,%

MXc[f

<]cfjj`e^

MXc[f g\i
/-)-.)-2

,-),-)-2
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-*./0

-01

L\ek\

-*,45

EXXimXe
cXXkjk\
X]cfjj`e^
M/

.,.0

?\ ^\c[c\e`e^ `j m\ijki\bk [ffi [\ =Xeb I\[\icXe[j\ B\d\\ek\e k\ Åj)BiXm\e_X^\* C\k `e .,-3 X] k\
cfjj\e Y\[iX^ `j É -01*.-,*
AP__Z aWZ__PYOP ^NS`WOPY XP_ PPY ]PY_P _d[T^NSP WZZ[_TUO VZ]_P] OLY ffY =LL]
$o É -*,,,%
L> Mk`Z_k`e^ M\eq\i
L> M\eq\i ?`i\Zk Q\ib =P
L> M\eq\i Cfi\ZX[`\ejk\e =P
>i\[`k\li\e
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.,-1
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-*-34
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De [\ i\b\e`e^)ZfliXek gfj`k`\j mXe Mk`Z_k`e^ M\eq\i \e M\eq\i ?`i\Zk Q\ib =*P* `j [\ m\ii\b\e`e^
mXe [\ cffebfjk\e \e jfZ`Xc\ gi\d`\j fg^\efd\e* ?\ XXe^`]k\e mXe [\Z\dY\i q`ae fg^\efd\e fe[\i
[\ fm\icfg\e[\ gXjj`mX*
Jm\i [\ i\b\e`e^)ZfliXekm\i_fl[`e^\e d\k [\ m\eeffkjZ_Xgg\e nfi[k i\ek\ Y\i\b\e[* Nf\eXd\ mXe
_\k Zi\[`k\li\ejXc[f `j `e_\i\ek XXe [\ fekn`bb\c`e^ eXXi n\ibY\[i`a]* Je[\i [\ fm\i`^\ jZ_lc[\e
jkXXk f*X* \\e fek\i\Z_k fekmXe^\e Y\[iX^ mXe [\ ^\d\\ek\ C\cdfe[ $Z`iZX É -*1,,*,,,%( [\
mXbXek`\^\c[m\igc`Z_k`e^ mXe [\ XdYk\eXi\e n\cb\ fe[\i `emcf\[ mXe _\k De[`m`[l\\c b\lq\ =l[^\k
df\k nfi[\e l`kY\kXXc[( _\k fg^\Yfln[\ cffgYXXeYl[^\k Y`a [\ ZXf Q"H? k\i jk`dlc\i`e^ mXe [\
`e[`m`[l\c\ `eq\kYXXi_\`[ mXe d\[\n\ib\ij \e _\k jXc[f mXe [\i[\e^\c[\e*
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?\!ef^!k\!Y\kXc\e!Y\[iX^\e!Y\ki\]]\e!ef^!k\!Y\kXc\e!jfZ`Xc\!cXjk\e!
$qfi^m\iq\b\i`e^jgi\d`\j(!g\ej`f\egi\d`\j!\e!cffe_\]]`e^%!$É.*.0/*,,,%(!X]!k\![iX^\e!Ykn!
$É!45*,,,%!\e!fm\i`^\!ef^!k\!Y\kXc\e!bfjk\e!$É!-*.54*,,,%*!?\q\!cXXkjk\!gfjk!
m\ik\^\enffi[`^k![\!nXXi[\!mXe![\!`ebffg]XZkli\e!n\cb\!eX!jcl`k`e^!mXe!_\k!Yf\baXXi!q`ae!
fekmXe^\e!\e!Y\ki\bb`e^!_\YY\e!fg!_\k!m\ijcX^aXXi7
y! ?\!mffil`kfekmXe^\e!mffijZ_fkY\[iX^\e!mXe!_\k!L`ab!Y\ki\]k!\\e!]`eXeZ`uc\!Y`a[iX^\!mXe![\!
fm\i_\`[!mXe!_\k!i\^`feXXc!j\ZkfigcXe!k\i!jk`dlc\i`e^!mXe!d\\n\ib)!f]!jkX^\gc\bb\e!mffi!
afe^\i\e(!Y\_fl[!mXe!mXbbiXZ_k\e!\e!Y\^\c\`[`e^!mXe!d\k!fekjcX^!Y\[i\`^[\!n\ibe\d\ij!
eXXi!e`\ln!n\ib!`e![\!XiY\`[jdXibki\^`f!C\cdfe[![\!K\\c
$É!/15*,,,%!\e!\\e!Y\[iX^!X[!É!02.*,,,!mffi![\!m\i[\i\!`ei`Z_k`e^!mXe!M\eq\i*!Pffi![\!
`ei`Z_k`e^!mXe![\!Q\ibY\[i`am\e!q`ae![ffi!jkXXkjj\Zi\kXi`j!Fc`aejdX!d`[[\c\e!Y\jZ_`bYXXi!
^\jk\c[(!g\i!XiY\`[jdXibki\^`f!É!-*,,,*,,,*!C`\imXe!`j!ef^!É!02.*,,,!Y\jZ_`bYXXi7
y! ?\!fm\i`^\!mffil`kfekmXe^\e!Y\[iX^\e!Y\ki\]]\e!ef^!l`k!k\!mf\i\e!n\ibqXXd_\[\e![`\!
Y\ki\bb`e^!_\YY\e!fg!XZk`m`k\`k\e!k\e!Y\_f\m\!mXe!i\)`ek\^iXk`\!\e!^if\efe[\i_fl[(!k\m\ej!`j!
i\\[j!`e!i\b\e`e^!^\YiXZ_k\!_lli!mffi!.,-3!fe[\i![\q\!gfjk!fg^\efd\e*
ATP_ TY MLWLY^ Z[RPYZXPY aP][WTNS_TYRPY
C\k!Y\ki\]k!_`\i!m\igc`Z_k`e^\e!n\cb\!mffikmcf\`\e!l`k!ZfekiXZk\e!d\k!\\e!cffgk`a[!mXe!cXe^\i![Xe!rre!
aXXi!$m\igc`Z_k`e^\e!`*m*d*!fg\iXk`feXc!c\Xj\(!_lli!\e!\e\i^`\%*
.,-1
>fekiXZk[Xkle
.,-2
$oÉ!-*,,,%
G\Xj`e^!mXe!Y\[i`a]jd`[[\c\e6
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--1
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Ffg`\\iXggXiXklli!L`Zf_
/-)[\Z).,-3
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--1
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NfkXXc
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?lKir!C\cdfe[

/-)[\Z).,-3
/-)[\Z).,-3
/-)[\Z).,-3
c)[\Z).,.0

G`e[\jkiXXk!<jk\e

/-)[\Z).,.0

@e\i^`\jkiXXk!?\lie\
Sl`[!Ffe`e^`ee\nXc!C\cdfe[
C\if[fkljgc\`e!@`e[_fm\e
m*@^dfe[jkiXXk!@`e[_fm\e
m*=f[\^_\djkiXXk!@`e[_fm\e
P\ijXekmffikjkiXXk!@`e[_fm\e

/,)ale).,-5
-1)alc).,-4

N\c\dXecXXe!@`e[_fm\e
<e\dffejkiXXk!@`e[_fm\e
C\`Ycf\dn\^!C\cdfe[!=c`b_Xcd!C\`Ycf\dn\^!C\cdfe[!=c`b_Xcd!.
NfkXXc

EXXiY\i`Z_k!.,-2!M\eq\i

/
0/-

/4/
../
-5

&
)

/4
4
25
/2
3

/-)[\Z).,-3
/-)fbk).,./-)d\`).,./-)[\Z).,-3
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-24

Bif\e
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0*,25
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Jm\i`^\ ^if\gj[\kXZ_\i`e^
KXik`Z`gXk`\

/*043

/*204

-2-)

34/

313
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NfkXXc Q\ib " KXik`Z`gXk`\

-0*/5-
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23

.*35-
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./1)

-3*/4.

-3*/1,

/.

NfkXXc <iY\`[j`ek\^iXk`\
NfkXXc M\eq\i

?\ kf\^\mf\^[\ nXXi[\ `j _\k jXc[f mXe [\ e\kkf fdq\k ^\Zfii`^\\i[ d\k mffiiXX[dlkXk`\j( \e
m\id`e[\i[ d\k [`i\Zk m\iYil`bk\ d`[[\c\e qfXcj ^ife[) \e _lcgjkf]]\e \e l`kY\jk\\[ n\ib*
?ZYPY I^b
$o É -*,,,%

L\Xc`jXk`\ .,-2

Gffebfjk\e

=\^ifk`e^ .,-2

.5*2/2

.4*3-/

MfZ`Xc\ cXjk\e

1*..5

1*,,0

K\ej`f\egi\d`\j

.*02.

.*445

3*25-

3*45/

S`\b\e^\c[

-54)
3*05/

3*45/

NfkXc\ cffebfjk\e QMQ

/3*-.5

/2*2,2

<XekXc ]k\ ^\d`[[\c[

-*.32(2

-*.31(0

Gffebfjk\e g\i ]k\

.5*,40

.4*3,.

<XekXc ]k\ lck`df aXXi

-*/.-(.

-*.31(0

S`\bk\m\iql`d $`eZc* cXe^[* q`\b\e%

-,(0!

5(-!

?\ ZXf mffi [\ jfZ`Xc\ n\ibmffiq`\e`e^ cffgk mXe - aXelXi` .,-1 kfk \e d\k /- [\Z\dY\i .,-4*
C`\iY`a `j [\ cffefekn`bb\c`e^ mXe n\ibe\d\ij ^\c`ab XXe [\ cffe)gi`ajfekn`bb\c`e^( Z*h* `e
fm\i\\ejk\dd`e^ d\k [\ jk`a^`e^ mXe _\k n\kk\c`ab d`e`dld cffe*
Q\ibe\d\ij [`\ fg - dXXik .,-2 `e [`\ejk q`ae( fekmXe^\e `e dXXik .,-2 \\e \\edXc`^\ l`kb\i`e^ mXe
É /.1* =`a \\e e`\k)mfcc\[`^\ [`\ejkY\ki\bb`e^ nfi[k [`k Y\[iX^ eXXi iXkf mXjk^\jk\c[*
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L\Xc`jXk`\!.,-2

Gffebfjk\e!
MfZ`Xc\!cXjk\e!
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=\^ifk`e^!.,-2

,$//(
'$&+,
-)/
'$-/+

'$',&
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'$-/.

S`\b\e^\c[

/$+)+

0/)

'$-++
NfkXc\!cffebfjk\e!Q\cq`ae
<XekXc!]k\!^\d`[[\c[!
Gffebfjk\e!g\i!]k\
<XekXc!Q\cq`ae)]k\!lck`df!aXXi!
S`\bk\m\iql`d!$`eZc*!cXe^[*!q`\b\e%

4*303

'$-/+
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'./#(
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'+-#'
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De!.,-2!`j![\!e`\ln\!ZXf!Q\cq`ae!"!HXXkjZ_Xgg\c`ab\!?`\ejkm\ic\e`e^!X]^\jcfk\e*!?\q\!ZXf!b\ek!\\e!
cffgk`a[!mXe!-!Xgi`c!.,-2!kfk!\e!d\k!/-!dXXik!.,-3!\e!mffiq`\k!d\k!`e^Xe^!mXe!-!ale`!.,-2!`e!\\e!
cffejk`a^`e^!mXe!-!(!Xcjd\[\!,(1!!jk`a^`e^!mXe!_\k!cffgYXXeYl[^\k*!N\m\ej!`j!`e!ale`!\\e!rredXc`^\!
l`kY\kXc`e^!mXe!É!43(1,!Yilkf!$eXXi!iXkf%!^\[XXe*!@i!q`ae!d`e[\i!]k\#j!^\n\\jk![Xe!Y\^iffk(!k\i!
Zfdg\ejXk`\!_`\imffi!q`ae!\okiX!d\[\n\ib\ij!`e^\_lli[*!De![\!Y\^ifk`e^!nfi[k!i\b\e`e^!^\_fl[\e!
d\k!_f^\i\!g\ijfe\c\!Y\q\kk`e^(!`e![\!giXbk`ab!nfi[k![\!miXX^!eXXi![\q\!ZXgXZ`k\`k!`e^\mlc[![ffi!_\k!
`e_li\e!mXe!k`a[\c`ab!g\ijfe\\c*
?ZYPY LXM_PWTUV
$o!É!-*,,,%
Gffebfjk\e

L\Xc`jXk`\!.,-2
/*2/-

MfZ`Xc\!cXjk\e
K\ej`f\egi\d`\j

01,
002
452

S`\b\e^\c[

)

NfkXc\!cffebfjk\e!XdYk\c`ab
<XekXc!]k\Çj!^\d`[[\c[
Gffebfjk\e!g\i!]k\
<XekXc!XdYk\c`ab)]k\!lck`df!aXXi
S`\bk\m\iql`d

=\^ifk`e^!.,-2
5*05,
-*-/,
-*.25
.*/55
)

452

.*/55

0*1.3

--*445

2.(3.*455

-3-(3
25*.0/

-1/(5
0(-!

-3-(3
1(,!

De!Xgi`c!.,-2!_\YY\e!fe[\i_Xe[\c`e^\e!^\c\`[!kfk!_\k!X]jcl`k\e!mXe!\\e!e`\ln\!ZXf!^\d\\ek\e*!?\!
e`\ln\!ZXf!cffgk!mXe!-!aXelXi`!.,-2!kfk!-!d\`!.,-3!\e!mffiq`\k!`e!.,-2!`e!\\e!jXcXi`jjk`a^`e^!mXe!/!*!
H\k!`e^Xe^!mXe!-!aXelXi`!.,-3!mfc^k![Xe!ef^dXXcj!\\e!jXcXi`jm\i_f^`e^!mXe!,(0!*
@i!n\i[!Y`a![\!Y\^ifk`e^!mXel`k!^\^XXe![Xk!M\eq\i!fg!-!aXelXi`!mXe!jkXik!qfl!^XXe!\e![Xk!fg![Xk!
dfd\ek!ffb!Xcc\!X[d`e`jkiXk`\m\!\e!g\ijfe\c\!jXd\emf\^`e^\e!mXe![\!Y\^\c\`[`e^jfi^Xe`jXk`\!
qfl[\e!q`ae!^\i\Xc`j\\i[*!De!n\ib\c`ab_\`[!bnXd![`k!\Z_k\i!gXj!fg!-!fbkfY\i!kfk!jkXe[(!nXXi[ffi!\i!m\\c!
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\e Y\jZ_\id`e^jd`[[\c\e*
K\ijfe\c\ bfjk\e fm\i`^\
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fi^Xe`jXk`\bfjk\e* C`\i`e q`ae cffebfjk\e \e fi^Xe`jXk`\bfjk\e fg^\efd\e* @i `j ^\\e fgjgc`kj`e^*
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Q`a _\YY\e [\ Xe[\i\ `e]fidXk`\ ^\c\q\e \e _\YY\e fg YXj`j mXe feq\ b\ee`j \e fej Y\^i`g( m\ibi\^\e
mXel`k [\ aXXii\b\e`e^Zfekifc\ f] Xe[\ijq`ej( fm\inf^\e f] [\ Xe[\i\ `e]fidXk`\ dXk\i`uc\ X]n`ab`e^\e
Y\mXk*
H\k feq\ n\ibqXXd_\[\e _\YY\e n`a mfc[XXe XXe [\ mffi [\ ^\d\\ejZ_Xgg\c`ab\ i\^\c`e^ mXe kf\gXjj`e^
q`ae[\ m\i\`jk\e `e [\ B\d\\ek\n\k \e XXe [\ I\[\icXe[j\ MkXe[XXi[ 3.,* ?\q\ n\ibqXXd_\[\e _\YY\e
e`\k [\q\c][\ [`\g^Xe^ Xcj feq\ Zfekifc\n\ibqXXd_\[\e Y`a [\ aXXii\b\e`e^*
C\k Xc^\d\\e Y\jklli `j m\iXeknffi[\c`ab mffi _\k fgjk\cc\e mXe [\ Xe[\i\ `e]fidXk`\( nXXife[\i _\k
aXXim\ijcX^ `e fm\i\\ejk\dd`e^ d\k _\k ==P*
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HP]LY_bZZ]OPWTUVSPOPY!aLY!SP_!OLRPWTUV^!MP^_``]!aZZ]!OP!ULL]]PVPYTYR
C\k [X^\c`abj Y\jklli `j m\iXeknffi[\c`ab mffi _\k fgdXb\e \e ^\kifln n\\i^\m\e mXe [\ aXXii\b\e`e^ `e
fm\i\\ejk\dd`e^ d\k _\k ==P* C\k [X^\c`abj Y\jklli `j ffb m\iXeknffi[\c`ab mffi _\k i\Z_kdXk`^ kfk jkXe[
bfd\e mXe [\ `e [\ aXXii\b\e`e^ m\iXeknffi[\ YXk\e \e cXjk\e Xcjd\[\ [\ YXcXejdlkXk`\j( `e
fm\i\\ejk\dd`e^ d\k [\ Y\^ifk`e^ \e d\k [\ `e [\ i\c\mXek\ n\k) \e i\^\c^\m`e^ fg^\efd\e Y\gXc`e^\e(
nXXife[\i m\ifi[\e`e^\e mXe [\ ^\d\\ejZ_Xgg\c`ab\ i\^\c`e^( qfXcj fg^\efd\e `e _\k efid\ebX[\i*
De [`k bX[\i `j _\k [X^\c`abj Y\jklli k\m\ej m\iXeknffi[\c`ab mffi \\e qf[Xe`^\ `ek\ie\ Y\_\\ij`e^ [`\ _\k
[X^\c`abj Y\jklli eff[qXb\c`ab XZ_k fd _\k fgdXb\e mXe [\ aXXii\b\e`e^ \e [\ eXc\m`e^ mXe [`\ i\c\mXek\
n\k) \e i\^\c^\m`e^ df^\c`ab k\ dXb\e qfe[\i X]n`ab`e^\e mXe dXk\i`\\c Y\cXe^ Xcj ^\mfc^ mXe ]flk\e f]
]iXl[\*
C\k Xc^\d\\e Y\jklli `j m\iXeknffi[\c`ab mffi _\k l`kf\]\e\e mXe kf\q`Z_k fg _\k gifZ\j mXe ]`eXeZ`uc\
m\ijcX^^\m`e^ mXe [\ ^\d\\ejZ_Xgg\c`ab\ i\^\c`e^*
BYeP!aP]LY_bZZ]OPWTUVSPOPY!aZZ]!OP!NZY_]ZWP!aLY!OP!ULL]]PVPYTYR
Jeq\ m\iXeknffi[\c`ab_\`[ `j _\k qf[Xe`^ gcXee\e \e l`kmf\i\e mXe \\e Zfekifc\fg[iXZ_k [Xk n`a [XXid\\
mfc[f\e[\ \e ^\jZ_`bk\ Zfekifc\)`e]fidXk`\ m\ibi`a^\e mffi _\k [ffi fej X] k\ ^\m\e ffi[\\c*
Jeq\ Zfekifc\ `j l`k^\mf\i[ d\k \\e _f^\ dXk\ dXXi ^\\e XYjfclk\ dXk\ mXe q\b\i_\`[ nXXi[ffi _\k
df^\c`ab `j [Xk n`a k`a[\ej feq\ Zfekifc\ e`\k Xcc\ dXk\i`uc\ ]flk\e \e ]iXl[\ fek[\bb\e*
<]n`ab`e^\e blee\e fekjkXXe Xcj ^\mfc^ mXe ]flk\e f] ]iXl[\ \e q`ae dXk\i`\\c `e[`\e i\[\c`ab\in`aj bXe
nfi[\e m\inXZ_k [Xk [\q\( X]qfe[\ic`ab f] ^\qXd\ec`ab( mXe `emcf\[ blee\e q`ae fg [\ \Zfefd`jZ_\
Y\jc`jj`e^\e [`\ ^\Yil`b\ij fg YXj`j mXe [\q\ aXXii\b\e`e^ e\d\e* ?\ dXk\i`Xc`k\`k Y\vemcf\[k [\ XXi[(
k`d`e^ \e fdmXe^ mXe feq\ Zfekifc\n\ibqXXd_\[\e \e [\ \mXclXk`\ mXe _\k \]]\Zk mXe fe[\ib\e[\
X]n`ab`e^\e fg fej ffi[\\c*
Q`a _\YY\e [\q\ XZZflekXekjZfekifc\ gif]\jj`fe\\c bi`k`jZ_ l`k^\mf\i[ \e _\YY\e nXXi i\c\mXek
gif]\jj`fe\c\ ffi[\\cjmfid`e^ kf\^\gXjk `e fm\i\\ejk\dd`e^ d\k [\ I\[\icXe[j\ Zfekifc\jkXe[XXi[\e( _\k
=\jcl`k XZZflekXekjZfekifc\ [\Z\ekiXc\ fm\i_\[\e $=X[f%( _\k Zfekifc\gifkfZfc [Xk `j mXjk^\jk\c[ [ffi _\k
Xc^\d\\e Y\jklli fg -, [\Z\dY\i .,-, \e [\ XXemlcc`e^ mXe -1 [\Z\dY\i .,-0( [\ L\^\c`e^
>fekifc\gifkfZfc Q\k efid\i`e^ Y\qfc[`^`e^ kfg]leZk`feXi`jj\e glYc`\b\ \e j\d`glYc`\b\ j\Zkfi $QIN%
.,-2( \k_`jZ_\ mffijZ_i`]k\e \e [\ feX]_Xeb\c`ab_\`[j\`j\e* Jeq\ Zfekifc\ Y\jkfe[ fe[\i Xe[\i\ l`k6
y

C\k `[\ek`]`Z\i\e \e `ejZ_Xkk\e mXe [\ i`j`Zf#j [Xk [\ aXXii\b\e`e^ X]n`ab`e^\e mXe dXk\i`\\c Y\cXe^
Y\mXk Xcj ^\mfc^ mXe ]flk\e f] ]iXl[\ [Xe n\c _\k e`\k i\Z_kdXk`^ kfk jkXe[ bfd\e mXe YXk\e \e cXjk\e
Xcjd\[\ [\ YXcXejdlkXk`\j( _\k `e i\XZk`\ fg [\q\ i`j`Zf#j Y\gXc\e \e l`kmf\i\e mXe Zfekifc\)
n\ibqXXd_\[\e \e _\k m\ibi`a^\e mXe Zfekifc\)`e]fidXk`\ [`\ mfc[f\e[\ \e ^\jZ_`bk `j Xcj YXj`j mffi
fej ffi[\\c* =`a ]iXl[\ `j _\k i`j`Zf [Xk \\e X]n`ab`e^ mXe dXk\i`\\c Y\cXe^ e`\k fek[\bk nfi[k ^ifk\i [Xe
Y`a ]flk\e* =`a ]iXl[\ bXe jgiXb\ q`ae mXe jXd\ejgXee`e^( mXcj_\`[ `e ^\jZ_i`]k\( _\k fgq\kk\c`ab eXcXk\e
kiXejXZk`\j mXjk k\ c\^^\e( _\k fgq\kk\c`ab m\ib\\i[ mffijk\cc\e mXe qXb\e f] _\k [ffiYi\b\e mXe [\
`ek\ie\ Y\_\\ij`e^*
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C\k m\ibi`a^\e mXe `eq`Z_k `e [\ `ek\ie\ Y\_\\ij`e^ [`\ i\c\mXek `j mffi [\ Zfekifc\ d\k Xcj [f\c
Zfekifc\n\ibqXXd_\[\e k\ j\c\Zk\i\e [`\ gXjj\e[ q`ae `e [\ fdjkXe[`^_\[\e* ?\q\ n\ibqXXd_\[\e
_\YY\e e`\k Xcj [f\c fd \\e ffi[\\c l`k k\ jgi\b\e fm\i [\ \]]\Zk`m`k\`k mXe [\ `ek\ie\ Y\_\\ij`e^ mXe
[\ ^\d\\ejZ_Xgg\c`ab\ i\^\c`e^*

y

C\k \mXcl\i\e mXe [\ ^\jZ_`bk_\`[ mXe [\ ^\Yil`bk\ ^ife[jcX^\e mffi ]`eXeZ`uc\ m\ijcX^^\m`e^( [\
^\Yil`bk\ ]`eXeZ`uc\ i\Z_kdXk`^_\`[jZi`k\i`X \e _\k \mXcl\i\e mXe [\ i\[\c`ab_\`[ mXe jZ_Xkk`e^\e [ffi
_\k [X^\c`abj Y\jklli \e [\ kf\c`Z_k`e^\e [`\ [XXifm\i `e [\ aXXii\b\e`e^ jkXXe*

y

C\k \mXcl\i\e mXe [\ gi\j\ekXk`\( jkilZklli \e `e_fl[ mXe [\ aXXii\b\e`e^ \e [\ [XXi`e fg^\efd\e
kf\c`Z_k`e^\e*

y

C\k \mXcl\i\e f] [\ aXXii\b\e`e^ \\e ^\kifln Y\\c[ ^\\]k mXe [\ fe[\ic`^^\e[\ kiXejXZk`\j \e
^\Y\lik\e`jj\e \e f] [\ `e [\ aXXii\b\e`e^ m\iXeknffi[\ YXk\e \e cXjk\e Xcjd\[\ [\ YXcXejdlkXk`\j `e
Xcc\ mXe dXk\i`\\c Y\cXe^ q`ae[\ Xjg\Zk\e i\Z_kdXk`^ kfk jkXe[ q`ae ^\bfd\e*

Q`a Zfddle`Z\i\e d\k Xc^\d\\e Y\jklli fe[\i Xe[\i\ fm\i [\ ^\gcXe[\ i\`bn`a[k\ \e k`d`e^ mXe [\
Zfekifc\ \e fm\i [\ j`^e`]`ZXek\ Y\m`e[`e^\e [`\ l`k feq\ Zfekifc\ eXXi mfi\e q`ae ^\bfd\e( nXXife[\i
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COMMISSIEVOORSTEL Opiniërend
BIJ ZAAKNUMMER: 2017011158
Voorstel voor de vergadering van de Commissie Burgers op 7 juni 2017

Agendanummer :

7

Onderwerp:

Opstellen minimabeleid 2018-2021

Opsteller:

J.T. van den Bogaart-van Heugten, team Samenleving

Portefeuillehouder:

J.C.M. Huijsmans

Datum:

25 april 2017

Voorstel:

Wensen en bedenkingen meegeven aan college van
burgemeester en wethouders over het nieuw op te
stellen minimabeleid 2018 -2021.

Presentatie:

Nee

Bijlage(n)/ter inzage

-

Samenvatting
Het huidige minimabeleid van de gemeente Asten is vastgesteld in 2008. Hoewel er
tussentijds wel enkele aanpassingen hebben plaatsgevonden is het goed om een nieuw
minimabeleid te maken en te laten vaststellen. Om te komen tot een goed onderbouwd
en breed gedragen beleidsnotitie is het wenselijk om zoveel mogelijk signalen op te halen
bij diverse organisaties. Graag willen we daarin ook uw commissie Burgers meenemen.
Inleiding
Hieronder staan de bestaande minimaregelingen per 1-1-2017 van de gemeente Asten
overzichtelijk genoemd. Daaronder staan vijf vragen die wij graag beantwoord willen
krijgen van uw commissie.
Bibliotheek pas
Drempel: 110% van het sociaal minimum en een max. vermogensgrens.
Regel: Volwassenen (18+) die bekend zijn bij Senzer krijgen een brief met een bon
waarmee ze voor € 12,- een jaar lid kunnen worden van de bibliotheek
Mensen die geen brief hebben gekregen maar wel in aanmerking denken te komen
kunnen naar het steunpunt Guido Asten voor een aanvraag.
Bijzondere Bijstand
Drempel: 110% van het sociaal minimum en een max. vermogensgrens.
Regel: mensen kunnen kosten vergoed krijgen die uitzonderlijk zijn, individueel en
noodzakelijk. Bijvoorbeeld rechtsbijstand, bewindvoeringskosten, bepaalde reiskosten.
BRMP (Bijdrage Regeling Maatschappelijke Participatie)
Drempel: 110% van het sociaal minimum en een max. vermogensgrens.
Regel: mensen krijgen jaarlijks een bijdrage van € 110,- per gezinslid, bedoelt voor
deelname aan de maatschappij, bijv uitstapje, schoolkamp, theaterbezoek, lidmaatschap
vereniging enz.

CAV (Collectief aanvullende Verzekering)
Drempel: 120% van het sociaal minimum
Regel: mensen die zich aanvullend verzekeren krijgen een groot deel van de extra
premie vergoed door de gemeente. Door een uitgebreid pakket zijn ze voor meer zaken
verzekerd, hebben ze minder eigen kosten en hebben ze minder vaak bijzondere bijstand
nodig.
IIT (Individuele Inkomens Toeslag was eerst Langdurigheidstoeslag)
Drempel: 110% van het sociaal minimum en een max. vermogensgrens.
Regel: Individuele inkomenstoeslag is een vast bedrag dat één keer per jaar wordt
uitgekeerd. De toeslag is bedoeld voor mensen die langdurig moeten rondkomen van een
laag inkomen en geen uitzicht hebben op hogere inkomsten.
Mensen met een minimum of laag inkomen komen in aanmerking onder bepaalde
voorwaarden. (bijv. al drie jaar leven op sociaal minimumniveau)
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Drempel: 100% van het sociaal minimum en een max. vermogensgrens
Regel: als mensen (ook zelfstandigen en zzp-ers) niet boven het sociaal minimum
uitkomen dan kunnen zij kwijtschelding gemeentelijke belastingen aanvragen (geldt ook
voor zuiveringsheffing en watersysteemheffing van BSOB (Belasting Samenwerking Oost
Brabant)
Sport- en cultuurvoucher
Drempel: 110% van het sociaal minimum en een max. vermogensgrens.
Regel: voor kinderen tussen 4-18 jaar is per jaar een max. bedrag van € 200,beschikbaar om lid te worden van een verenigingen, welke is aangesloten bij deze
regeling.
Studie Toeslag
De individuele studietoeslag is een toeslag voor studenten met een beperking.
De overheid wil deze mensen stimuleren om naar school te gaan of een studie te
volgen. Omdat deze studenten door hun beperking niet of moeilijk een bijbaan
kunnen hebben naast hun studie, kunnen zij een beroep doen op de individuele
studietoeslag.
Voedselbank
Drempel: De voedselbank hanteert de richtlijnen zoals deze door de landelijke
voedselbank zijn opgesteld. Zie hiervoor onderstaande website.
www.voedselbankdeurne.nl
Regel: de mensen uit Asten en Someren die in aanmerking komen kunnen wekelijks op
vrijdag tussen 13.00 en 14.00 uur een voedselpakket ophalen bij het uitdeelpunt van
voedselbank Deurne, locatie NWC clubgebouw aan de Beatrixlaan in Asten.

Andere initiatieven (niet door de gemeente)
• Elly & de minima ’s https://www.facebook.com/pages/elly-en-deminimas/816805235084381
• Stichting Leergeld, zie: http://www.leergeld-asten-someren.nl/
• Weggeefhoek Asten/Someren via facebook
• Stichting Mom2b http://stichtingmom2b.wixsite.com/stichtingmom2b
• ONA (kringloop) Industrielaan 8, 5721 Asten
• Een Aarde, (kringloop) Molenakkers 11, 5721 WR Asten
• Meerkosten.nl informatie over tegemoetkomingen via de belasting
• Repaircafé http://www.oniswelzijn.nl/index.php/samen-actief-in-je-dorp/repaircafe
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•

Gratis onder begeleiding van Sportstuif spelen voor kinderen van 5-12 jaar op
woensdag van 13.30 u – 15 u bij voetbalclub NWC. Contactpersoon: Joep Pouls
joep@sportstuif.nl

Wij vragen uw commissie om een antwoord te geven op onderstaande vragen:
1. Voldoet het huidige minimabeleid aan de behoefte van de minima ‘s binnen de
gemeente Asten?
Moeten er bijvoorbeeld extra regelingen komen voor kinderen (uitbreiding BRMP
alleen voor de kinderen)?
Moet de inkomensgrens worden verhoogd naar bijvoorbeeld 120%? De doelgroep
komt daarmee gelijk aan die van de CAV (Collectief Aanvullende Verzekering).
(Ook st. Leergeld en de gemeente Someren hanteren deze grens.)
Sport- en cultuurvoucher handhaven maar voor bredere inzet door cofinanciering
met st. Leergeld aan te gaan. Bijvoorbeeld ter bekostiging van particuliere
muzieklessen oid?
2. Waarin zou extra ondersteuning wenselijk zijn?
Een voorbeeld vanuit de gemeente Deurne : om armoedeval te voorkomen
ontvangen mensen die gaan werken de eerste twee jaar nog een individuele
Inkomens Toeslag.
3. Is inkomens ondersteuning alleen voldoende?
Uit de reacties die tot nu toe zijn opgehaald wordt gevraagd om coaching,
preventief mensen oppakken en meedenken. In het kader van de participatie zijn
er suggesties gedaan om meer in te zetten op projecten zoals bijv. een
gezamenlijke volkstuin waarbij mensen bezig zijn en daar ook nog een opbrengst
uit kunnen genereren. Een lopend project is het goedlopende repaircafé waar
mensen hun spullen gratis kunnen laten repareren.
4. Wat zijn de verbeterpunten?
Partijen die we al gesproken hebben geven aan dat de bekendheid van de
regelingen onvoldoende is. Dit gegeven hebben we al opgepakt, we hebben
overzichten van de minimaregelingen gemaakt en verspreid, we hebben flyers
gemaakt die worden meegegeven aan de cliënten en de website wordt/is
aangepast.
Ook vereenvoudiging van de teksten kan helpen om meer mensen te bereiken.
Ook hier wordt al over nagedacht bijv. in het kader van laaggeletterdheid.
5. Hoe kunnen we mensen (beter) bereiken?
Dit kan door te zorgen dat onze consulenten goed op de hoogte zijn en blijven van
onze minimaregelingen en via allerlei kanalen zoals scholen, verenigingen en
organisaties mensen te blijven informeren. Social media worden hierin ook
meegenomen. Heeft u hier nog andere suggesties over?

Wat willen we bereiken
Met de input van uw commissie gaan wij de richting bepalen hoe het nieuwe
minimabeleid er uit moet komen zien.
Wat gaan we daarvoor doen
De opgehaalde wensen en bedenkingen van alle geraadpleegde partijen meenemen in
een nieuwe beleidsnotitie en deze eind 2017 voorleggen aan de commissie/raad ter
vaststelling. In deze beleidsnotitie wordt ook de evaluatie van het huidige beleid
meegenomen en toegelicht.
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Mogelijke alternatieven
Een alternatief is om de minimaregelingen te harmoniseren binnen de peelgemeenten.
Het nadeel hiervan is dat dit niet op korte termijn haalbaar is en verwacht wordt dat dit
een heel moeizaam traject gaat worden omdat elke gemeente toch haar eigen regelingen
wil behouden. Bovendien hebben een aantal gemeenten hun minimabeleid kort geleden
opnieuw vastgesteld.
Voordeel is dat er meer eenduidige regelingen komen, voor de burgers helder en voor de
uitvoering een stuk gemakkelijker en dus minder tijdrovend en minder kans op fouten.
Op termijn – na afronding van de harmonisatie beleid bijzondere bijstand – zal hier zeker
naar gekeken worden.
Risico’s
Hoewel er extra gelden vanuit het Rijk beschikbaar worden gesteld is het van belang dat
u zich realiseert dat extra gebruik van de regelingen en eventuele uitbreiding van
regelingen extra gaan drukken op de financiële begroting.
Wat mag het kosten
Vanuit het Rijk is er een extra budget beschikbaar gesteld voor bestrijding van armoede
onder kinderen van € 60.406,Voor bestrijding van armoede onder ouderen is een extra budget beschikbaar gesteld van
€ 2.594,--

Opsteller: j.vandenbogaart@asten.nl
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MEMO
ZAAKNUMMER : 2017011328

AAN

: Commissie Burgers

VAN

: S.J.G. Hendriks - Jansen

DATUM

: 25 april 2017

ONDERWERP

: Regiojaarverslag Leerplicht/RMC 2015-2016 Bestrijden voortijdig
schoolverlaten en schoolverzuim

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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VOORWOORD
Kansen voor jongeren
Voor u ligt het regiojaarverslag leerplicht/RMC1- Bestrijden voortijdig schoolverlaten en
schoolverzuim. Met dit jaarverslag informeren wij u over de resultaten van de werkzaamheden van de 21 gemeenten in de regio Zuidoost Brabant. Het betreft de werkzaamheden
die door leerplichtambtenaren en RMC-loopbaanbegeleiders in het schooljaar ’15-’16 zijn
uitgevoerd voor jeugdigen woonachtig in deze regio.
Door onderwijs kunnen kinderen en jongeren zich ontplooien en ontwikkelen. Dit is een
recht van en voor iedereen. Als samenleving investeren we door middel van onderwijs in
de toekomst van onze jongeren en daarmee ook in de samenleving zelf. Met het behalen
van een startkwalificatie voldoen jongeren aan het minimale niveau dat nodig is om een
goede kans te maken op de arbeidsmarkt en daadwerkelijk te participeren in de samen
leving.
In de 21 gemeenten in onze regio wordt al jaren op een uniforme wijze uitvoering gegeven
aan het voorkomen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten van de ruim 233.000
jongeren in de leeftijd van 5 tot 23 jaar die wonen in deze regio. Deze uniforme werkwijze
wordt sinds 2007 uitgevoerd en is succesvol. Zo wordt schoolverzuim steeds meer
preventief en vroegtijdig gemeld door de scholen en is het aantal nieuwe voortijdig
schoolverlaters afgenomen.
Ook in schooljaar ‘16-‘17 wordt met de regionale werkwijze van leerplicht en RMC in
samenwerking met onderwijs, jeugdhulp en justitie, onverminderd gewerkt aan een
optimalisering van kansen voor jongeren. Een goede samenwerking is en blijft essentieel.
Wij gaan ervan uit dat ook dit nieuwe schooljaar, zowel in de samenwerking als in de
aanpak minstens zo succesvol is!
Regio Zuidoost Brabant
1 maart 2017
RMC: Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. Doel van de RMC-functie is het scheppen van voorwaarden voor
jongeren om de voor hen hoogst haalbare en meest passende onderwijs- en/of arbeidsmarktpositie te bereiken. Het betreft hier jongeren
tot 23 jaar.
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SLIM
Het verbeteren van de mobiliteit gaan de samenwerkingspartners ‘slim’ aanpakken.
Hierbij bestaat slim uit een aantal aspecten:

Samenvatting
en conclusies

SMART SOCIETY

De samenleving verandert snel, de werkelijkheid en virtual reality raken steeds meer vervlochten, Dit geldt ook
voor mobiliteit. De (digitale) techniek staat ten dienste van de mens en niet andersom. Het gemak van de mens
staat centraal. Zonder een slimme infrastructuur zijn economische groei, innovatie en een beter leefklimaat
bijna onmogelijk. Mensen maken het verschil.
Smart mobility biedt oplossingen op het terrein van duurzame mobiliteit en logistiek (duurzame bevoorrading).
De gebruiker is sensor in zijn omgeving. Gebruikers laten digitale sporen na die na analyse leiden tot verbeterde oplossingen op het gebied van doorstroming, veiligheid en duurzaamheid (Big Data). Deze gebruikersprofielen bieden de mogelijkheid om gevraagd of ongevraagd mobiliteit oplossingen ‘op maat’ te leveren. Iedereen
produceert tegenwoordig enorm veel data als individu, of als bedrijf of organisatie. Voertuigen produceren ook
data. We spreken van ‘datastreams’. Het is mogelijk om deze real time beschikbaar te maken om alternatieve
reisadviezen aan te bieden.
Een smart society heeft behoefte aan nieuwsgierige betrokken inwoners en partners die bereid zijn om te
experimenteren en informatie te delen. Inwoners veranderen samen hun leefomgeving. De regio Zuidoost-Brabant is uitermate geschikt om te fungeren als ‘living lab’. De hightech omgeving brengt hoog opgeleide mensen voort die hieraan willen meewerken.
Een regio waar het prettig wonen, werken, studeren en leven is, draagt bij aan het welzijn van mensen. Autonome ontwikkelingen zoals de toename van het aantal elektrische auto’s met 5 tot 10 procent per jaar; de introductie van meer (auto) deelsystemen, de introductie van waterstof voor logistiek vervoer etc. zorgen voor een
sterke reductie van uitstoot van CO2-N0x en geluid. Deze ontwikkelingen vragen om het monitoren van effecten en het blijven aanpassen van de te nemen maatregelen op basis van nieuwe inzichten.

INTERNATIONALE KOPLOPER
OP HET GEBIED VAN SMART MOBILITY
De High Tech Automotive Campus Helmond is de smeltkroes in Nederland voor tal van innovaties op het
gebied van Smart Mobility. Bedrijven vragen om ‘één loket’ van de overheid dat als ‘landingsplaats’, ‘versneller’ en ‘lanceerplaats’ functioneert om bedrijvigheid te stimuleren. Het Brabants ITS bureau BrabantStad is een
belangrijke schakel in het proces om dit verder mee vorm te geven.
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De regio Zuidoost Brabant (RMC-regio 37) geeft op een uniforme wijze uitvoering aan
het voorkomen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten onder jongeren in de
leeftijd van 5 tot 23 jaar. Centraal hierbij is het uitgangspunt één school – één leerplichtambtenaar/RMC-loopbaanbegeleider.

Grofweg zijn in de wettelijke taken
leerplicht/RMC de volgende 3 onderdelen
te onderscheiden:
Leerplicht
Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland
wonen zijn leerplichtig. Zij moeten onderwijs volgen
op de school waar ze staan ingeschreven. De leerplicht duurt tot en met het einde van het schooljaar
waarin het kind 16 jaar wordt. De leerplichtambtenaar
houdt toezicht op naleving van de Leerplichtwet.

Kwalificatieplicht
Wanneer de leerplicht is geëindigd en de jongere nog
geen startkwalificatie (havo-, vwo, of minimaal mbo
niveau 2 diploma) heeft behaald blijft een jongere
verplicht om ingeschreven te staan bij een school of
instelling en deze geregeld te bezoeken. Dit noemen
we de kwalificatieplicht. De leerplichtambtenaar houdt
hier eveneens toezicht op. De kwalificatieplicht eindigt
zodra de jongere de leeftijd van 18 jaar bereikt of een
startkwalificatie heeft behaald.

Voortijdig Schoolverlaten
Jongeren hebben met een startkwalificatie meer
kansen op de arbeidsmarkt. Gemeenten moeten dan
ook in nauwe samenwerking met het onderwijs
voorkomen dat jongeren voor hun 23ste jaar het
onderwijs zonder startkwalificatie verlaten. Deze taak
dient regionaal uitgevoerd te worden en wordt Regionaal Meld- en coördinatiefunctie (RMC) genoemd.
Deze is vastgelegd in verschillende wetten.

LEERPLICHT
Op 1 augustus 2015 woonden er 109.455 leerplichtige
en kwalificatieplichtige jongeren in de regio Zuidoost
Brabant. De meeste leerlingen in de regio komen niet
in aanraking met leerplicht. Voor in totaal 4607
leerlingen in de regio is in schooljaar 2015-2016
contact geweest met leerplicht, bijvoorbeeld wegens
verzuim, het aanvragen van een vrijstelling of via een
leerlingbespreking. Dit is 4% van alle jongeren.
In het schooljaar 2015-2016 hebben scholen 2209
meldingen van ongeoorloofd verzuim gedaan bij de
leerplichtambtenaren in de regio Zuidoost Brabant.
Deze meldingen betroffen 1989 leerlingen, zijnde
1,8% van alle leer-/kwalificatieplichtige leerlingen in
de regio.
Het aantal meldingen wettelijk verzuim is in geringe
mate (4,6%) toegenomen. Het totaal aantal meldingen
relatief verzuim is met gemiddeld 7,8% toegenomen.
1/3 van het totaal aantal meldingen relatief verzuim
betreft wettelijk verzuim.
Dit betekent dat scholen steeds meer preventief en
vroegtijdig schoolverzuim melden. Het meldgedrag
van scholen blijft verbeteren.
Het aantal Haltmeldingen en processen-verbaal
wegens relatief verzuim is in schooljaar 2015-2016
toegenomen. In totaal waren er 132 Haltmeldingen en
133 processen-verbaal relatief verzuim. Er zijn minder
processen-verbaal vanwege luxe verzuim opgemaakt,
in totaal 42.
In 2015-2016 hadden 624 jeugdigen voor één schooljaar of een deel daarvan een vrijstelling van de
verplichting om naar school te gaan of de verplichting
ingeschreven te staan aan een school. 246 hadden
een vrijstelling van de inschrijvingsplicht omdat zij
vanwege hun lichamelijke of psychische beperkingen
niet in staat zijn onderwijs te volgen.
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Negen kinderen uit 5 gezinnen waren vrijgesteld van
de inschrijvingsplicht omdat de ouders bedenkingen
hebben tegen de richting van het onderwijs van
alle scholen die binnen redelijke reisafstand van hun
woning liggen. 339 kinderen in de regio staan ingeschreven op een school in het buitenland en zijn
daarom vrijgesteld van de inschrijvingsplicht.
30 jongeren in de leeftijd van 16 en 17 jaar
(kwalificatieplichtigen) waren vrijgesteld omdat hun
ouders kunnen aantonen dat hun kind weliswaar geen
regulier onderwijs volgt, maar wel op een andere
manier voldoende onderwijs krijgt.
In het kader van passend onderwijs is de verwachting
dat het aantal vrijstellingen wegens lichamelijke of
psychische gronden afneemt. Aangezien passend
onderwijs pas in schooljaar 2015-2016 gestart is,
is het aantal vrijstellingen nog niet afgenomen.
Leerplicht in de regio Zuidoost Brabant streeft ernaar
om voor iedereen die in staat is onderwijs te volgen
een passende onderwijsplek te vinden. In samen
werking met de samenwerkingsverbanden primair en
voortgezet onderwijs wordt beoogd het aantal
vrijstellingen 5 onder a omlaag te brengen.
In het schooljaar 2015-2016 is 184 keer absoluut
verzuim geconstateerd. 62% procent van de gevallen
van absoluut verzuim wordt gevormd door jeugdigen
die niet meer in de regio wonen, maar nog niet
uitgeschreven zijn uit de Basisregistratie Personen
(BRP), jeugdigen die in afwachting zijn van een
vrijstelling (vooral vrijstellingen wegens het volgen
van onderwijs in het buitenland) en jongeren die
gedurende het schooljaar 18 jaar worden en niet
meer kwalificatieplichtig zijn.
Aan het eind van het schooljaar waren er nog 9
meldingen absoluut verzuim in behandeling.
In 2015-2016 waren er uitgaande van de landelijke
definitie van thuiszitters, 77 thuiszitters.
Het grotere aantal thuiszitters betekent niet dat er
daadwerkelijk meer thuiszitters zijn, maar dat thuiszitters beter in beeld zijn. Het actuele aantal thuiszitters
op 1 oktober 2016 is relatief geringer dan het voorgaande schooljaar.
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Hieruit kan geconcludeerd worden dat de samenwerkingsverbanden onderwijs er samen met leerplicht en
jeugdhulp beter in slagen leerlingen terug te geleiden
naar onderwijs.

RMC
De RMC-functie staat voor Regionale Meld- en
Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. Doel van
de RMC-functie is het scheppen van voorwaarden
voor jongeren om de voor hen hoogst haalbare en
meest passende onderwijs- en/of arbeidsmarktpositie
te bereiken. Het betreft hier jongeren tot 23 jaar.
In schooljaar 2015-2016 is de RMC functie in de regio
Zuidoost Brabant uitgevoerd door de RMC-loopbaanbegeleiders.
Uit onderzoek blijkt dat veel 18+ leerlingen die voortijdig, d.w.z. zonder diploma, het mbo verlaten, verzuimd hebben. Als oplossing voor de aanpak van
verzuim en schooluitval van de doelgroep 18+ is in de
subregio Eindhoven-de Kempen de functie leerplichtplusambtenaar vormgegeven. Deze functie is een
combinatiefunctie leerplicht/RMC binnen het mbo. In
november 2014 is deze functie als pilot van start
gegaan op 2 scholen van het Summa college. Na
evaluatie in 2015 is door de wethouders Onderwijs in
de subregio Eindhoven-de Kempen besloten de
aanpak verder uit te rollen. Met ingang van schooljaar
2016-2017 is de leerplichtplusambtenaar maximaal 2
dagen aanwezig op alle scholen van het Summa
college voor alle studenten (18- én 18+). Gestreefd
wordt naar een verdere uitrol op alle mbo-scholen in
de regio Eindhoven-de Kempen in schooljaar 20172018.
De RMC-loopbaanbegeleiders en leerplichtambte
naren in de subregio Helmond-Peelland voeren
deze werkzaamheden al meerdere jaren op de
mbo-scholen uit.
In de regio Zuidoost Brabant geldt een uniforme
verzuimaanpak voor alle leerlingen (18- én 18+) op
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het mbo. Concreet betekent dit dat verzuim van
16 uur in 4 weken lestijd, ongeacht de leeftijd van de
leerling gemeld wordt. Op deze wijze komt ook het
verzuim van 18+ leerlingen tijdig in beeld en kan dit
verzuim snel aangepakt worden.
In schooljaar 2015-2016 hebben scholen in totaal
538 keer verzuim van 18+ leerlingen gemeld, een
toename van13% ten opzichte van vorig jaar.
De scholen blijven hun verzuimregistratie en -aanpak
verbeteren.

In 13 van de 21 gemeenten in de regio Zuidoost
Brabant is het aantal potentiële vsv’ers afgelopen jaar
flink gedaald ten opzichte van vorig schooljaar. Met
name in de gemeente Cranendonck is het aantal
toegenomen vanwege de toename van het aantal
vluchtelingen.

In 2015-2016 hebben de RMC loopbaanbegeleiders
in de regio Zuidoost Brabant met 541 jongeren een
intakegesprek gevoerd waarna met 154 jongeren een
begeleidingstraject is gestart. Dit zijn 17% minder
intakegesprekken en 43% minder begeleidings
trajecten dan vorig schooljaar.
Desondanks zijn er verhoudingsgewijs en in absolute
aantallen meer jongeren teruggeleid richting onderwijs
dan in schooljaar 2014-2015. Respectievelijk 63% en
30%. De effectiviteit van de inzet van RMC-begeleiding lijkt te zijn toegenomen.
Het aantal jongeren met een startkwalificatie lijkt
procentueel gezien in geringe mate, 1,2%, afgenomen
t.o.v. vorig schooljaar. Of er in de totale groep jongeren tot 23 jaar sprake is van een afname is echter niet
vast te stellen, aangezien in de percentages uitsluitend de jongeren zijn weergegeven die op 1 oktober
2016 22 jaar zijn. Door uitsluitend deze groep mee te
nemen in de telling kan het aantal in absolute en
procentuele zin sterker fluctueren dan wanneer de
totale groep weergegeven zou worden.
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.
De meeste jongeren vallen uit van school als zij
ouder dan 18 jaar zijn en zijn afkomstig uit het mbo.
Het percentage voortijdig schoolverlaten is bij het
mbo 1 fors gedaald tot onder het landelijk gemiddelde. Bij mbo 2 is eveneens sprake van een
duidelijke daling.
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1. Inleiding
Bestrijden voortijdig
schoolverlaten en
schoolverzuim van de
regio Zuidoost Brabant
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Voor u ligt het regiojaarverslag leerplicht/RMC - Bestrijden voortijdig schoolverlaten
en schoolverzuim van de regio Zuidoost Brabant (RMC-regio 37). Met dit verslag
informeren burgemeester & wethouders jaarlijks de gemeenteraad over het in de
gemeente gevoerde beleid inzake de handhaving van de Leerplichtwet en RMC
wet- en regelgeving en de resultaten daarvan. De regio Zuidoost Brabant bestaat
uit 2 subregio’s, Helmond-Peelland (6 gemeenten) en Eindhoven-de Kempen
(15 gemeenten).
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Deze in totaal 21 gemeenten geven op een uniforme
wijze uitvoering aan het voorkomen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten onder ruim 233.000
jongeren in de leeftijd van 5 tot 23 jaar. Deze uniforme
werkwijze wordt sinds 2007 uitgevoerd en is succesvol.
Door onderwijs kunnen jeugdigen zich ontplooien en
ontwikkelen. Met het behalen van een startkwalificatie
voldoen zij aan het minimale niveau dat nodig is om
een goede kans te maken op de arbeidsmarkt en in
de samenleving te participeren. Een startkwalificatie

Gemert-Bakel

Helmond
Deurne

GeldropMierlo

Asten
HeezeLeende

Someren

Cranendonck

is een havo-diploma, een vwo-diploma of een mbodiploma op niveau 2 of hoger.
De leerplichtambtenaren en RMC-loopbaanbege
leiders in de regio Zuidoost Brabant nemen meldingen van schoolverzuim in behandeling en leveren een
bijdrage aan het voorkomen en bestrijden van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Hierbij wordt
nauw samengewerkt met verschillende partners in de
regio zoals regiogemeenten, (samenwerkingsverbanden van) scholen, jeugdhulp, jeugdbescherming en
het openbaar ministerie.
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LEESWIJZER
In dit jaarverslag staan de cijfers over schoolverzuim,
voortijdig schoolverlaten en de aanpak daarvan.
Ook geeft het inzicht in de jeugdigen die (tijdelijk)
niet naar school gaan.
De cijfers in dit jaarverslag hebben betrekking op
jongeren die in de regio Zuidoost Brabant wonen
in het schooljaar 2015-2016 en zijn gebaseerd op
gegevens uit de regionale Centrale Leerlingenregi
stratie (CLR). In dit registratiesysteem registreren de
leerplichtambtenaren en de RMC-loopbaanbegeleiders alle meldingen die bij hen over jongeren gedaan
worden en de acties die daarop ingezet worden.
Een gedeelte van deze gegevens moeten alle
gemeenten jaarlijks bij het Ministerie van Onderwijs
Cultuur en Wetenschap aanleveren. Het betreft cijfers
over omvang en behandeling van gemeld school
verzuim, vrijstellingen en thuiszitten van leer- en
kwalificatieplichtige leerlingen. Deze zogenaamde
leerplichttelling vormt de basis van de jaarlijkse
kamerbrief ‘cijfers leerplicht en aanpak thuiszitters’
van staatssecretaris Dekker. Tot schooljaar 2015-2016
werden deze cijfers niet vermeld in het regiojaar
verslag. Om een volledig beeld te schetsen van
omvang én aanpak schoolverzuim en voortijdig
schoolverlaten zijn ook deze cijfers in het huidige
jaarverslag opgenomen. Daar waar de gegevens
van de leerplichttelling weergegeven zijn is dit
expliciet vermeld.
In hoofdstuk 2 staan de leerplichtcijfers, met infor
matie over meldingen en de aanpak van ongeoorloofd
schoolverzuim. Daarnaast geeft dit hoofdstuk informatie over de vrijstellingen, het absoluut verzuim
en de thuiszitters in de regio.
Hoofdstuk 3 geeft de RMC-cijfers weer. Dit omvat de
inzet op de mbo- scholen, het 18+ verzuim, het aantal
gestarte RMC- trajecten en de resultaten van de
begeleiding van jongeren.
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In hoofdstuk 4 worden de resultaten van het convenant Voortijdig Schoolverlaten weergegeven. Onderdeel hiervan is de monitor Intergrip. Alle leerlingen die
de overstap maken van het vmbo naar het mbo
worden middels deze applicatie gemonitord gedurende het proces van aanmelden, intake en inschrijving
bij het mbo. Leerplicht en RMC doen vanuit deze
applicatie inzet voor de leerlingen waarbij het risico
bestaat dat zij geen vervolgopleiding hebben in het
nieuwe schooljaar.
Hoofdstuk 5 beschrijft de Centrale leerlingenregistratie, de applicatie waarin alle meldingen en activiteiten
van leerplicht/RMC in de regio Zuidoost Brabant geregistreerd worden.
Bijlage 1 betreft een overzicht van definities en
afkortingen die in dit verslag gebezigd worden.
Bijlage 2 bestaat uit 21 gemeentesheets. Deze sheets
geven informatie uit het jaarverslag per gemeente.
Waar mogelijk wordt een vergelijking gemaakt met
de regio Zuidoost Brabant.
Tevens is op iedere gemeentesheet een overzicht
van alle meldingen die in schooljaar 2015-2016 bij
leerplicht gedaan zijn over leerlingen woonachtig in de
betreffende gemeente en de afhandelingen van deze
opgenomen.
Bijlage 3 betreft de RMC Effectrapportage. De cijfers
uit deze rapportage zijn verwerkt in hoofdstuk 3.
Bijlage 4 bestaat uit de uitgebreide evaluatie van de
overgang vmbo-mbo die gemonitord wordt via
Intergrip.
Bijlage 5 en 6 tenslotte betreffen de Kamerbrieven
waarnaar in dit verslag wordt verwezen.
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2. Leerplicht en
kwalificatieplicht
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2.1 LEERLINGPOPULATIE
Op 1 augustus 2015 woonden er 109.455 leerplichtige
en kwalificatieplichtige jongeren in de regio Zuidoost
Brabant. De meeste leerlingen in de regio komen niet
in aanraking met leerplicht. Voor in totaal 4607
leerlingen in de regio is in schooljaar 2015-2016
contact geweest met leerplicht, bijvoorbeeld wegens
verzuim, het aanvragen van een vrijstelling of via een
leerlingbespreking. Dit is 4% van alle jongeren.
De cijfers in dit hoofdstuk hebben betrekking op
leerplichtige en kwalificatieplichtige leerlingen.
Gegevens over leerlingen van achttien jaar en ouder
staan vermeld in hoofdstuk drie.

0
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10.000

Leerplicht
Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland
wonen zijn leerplichtig. Zij moeten onderwijs
volgen op de school waar ze staan ingeschreven.
De leerplicht duurt tot en met het einde van
het schooljaar waarin het kind 16 jaar wordt.
De leerplichtambtenaar houdt toezicht op naleving
van de Leerplichtwet.

kwalificatieplicht
Met de kwalificatieplicht wordt de leerplicht
verlengd tot de dag dat de leerling een start
kwalificatie heeft gehaald, of tot de dag dat de
leerling 18 jaar wordt. Een startkwalificatie is
(minimaal) een vwo-diploma, havo-diploma of
een mbo-diploma op niveau 2 of hoger.
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4.087
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Cranendonck
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Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Oirschot
Reusel-De Mierden
Someren
Son en Breugel
Valkenswaard
Veldhoven
Waalre

BESTRIJDEN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN EN SCHOOLVERZUIM

|

13

INHOUDSOPGAVE ↑

2.2 RELATIEF VERZUIM
Wettelijk verzuim

Totaal aantal meldingen relatief verzuim

Scholen zijn wettelijk verplicht om elke zestien uur die
een leerling in vier lesweken ongeoorloofd afwezig is
(wettelijk verzuim), te melden bij de Dienst Uitvoering
Onderwijs (DUO). Scholen voor primair onderwijs (po)
en speciaal onderwijs (so) melden rechtstreeks bij de
leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar start op
basis van de melding een onderzoek naar het verzuim
en de oorzaak hiervan en bepaalt aan de hand
daarvan de verdere aanpak. In 2017 zullen alle 403
scholen in de regio Zuidoost Brabant verzuim gaan
melden bij DUO.

In 2015-2016 zijn 2209 meldingen van relatief verzuim
gedaan. Hieronder verstaan we alle vormen van
ongeoorloofd verzuim; wettelijk, signaal en beginnend
verzuim, en luxe verzuim. Deze meldingen betroffen
1989 leerlingen. Voor 1,8% van alle leer-/kwalificatieplichtige leerlingen in de regio is in schooljaar 20152016 een verzuimmelding gedaan.

In het schooljaar 2015-2016 is over 719 leerlingen een
melding van wettelijk verzuim gedaan. Dat is 0,7%
van alle leerlingen in de regio. Het aantal leerlingen
waarover een melding van wettelijk verzuim is gedaan
is met 4,7% toegenomen ten opzichte van vorig jaar.
Toen werd van 687 leerlingen wettelijk verzuim
gemeld. Het aantal leerlingen waarvoor een herhaalde
melding wettelijk verzuim werd gedaan is nagenoeg
gelijk gebleven, nl. 80 in 2015-2016 ten opzichte van
82 in 2014-2015.
In de meeste gevallen melden scholen veel eerder
verzuim, dus voordat er sprake is van wettelijk
verplicht te melden verzuim. Hier zijn met scholen
afspraken over gemaakt zodat er vroegtijdig en
preventief gereageerd kan worden op verzuim.
Deze meldingen vallen onder de noemer beginnend
verzuim of signaalverzuim.

Voor een aantal van deze leerlingen geldt dus
dat er meerdere verzuimmeldingen zijn gedaan.
In schooljaar 2014-2015 werden er in totaal 2049
verzuimmeldingen gedaan voor 1862 leerlingen.
Het totaal aantal verzuimmeldingen is met 7,8%
gestegen sinds vorig schooljaar. Het aantal meldingen
relatief verzuim is gestegen met 7,8%. Het aantal
meldingen luxe verzuim is gestegen met 8,3%.

Meldingen relatief verzuim per
schoolsoort
In schooljaar 2015-2016 is het aantal meldingen van
luxe verzuim met name in het voortgezet onderwijs
toegenomen. Dit heeft te maken met een controle die
heeft plaatsgevonden. Na een melding onderzoekt de
leerplichtambtenaar of er daadwerkelijk sprake is van
luxe verzuim. Als dit het geval is, wordt er proces-verbaal opgemaakt (zie paragraaf 2.3). De meldingen
relatief verzuim zijn met name in het praktijkonderwijs,
voortgezet speciaal onderwijs en in het mbo toegenomen, met respectievelijk 12%, 41% en 12%. Hieruit
kan geconcludeerd worden dat ook deze vormen van
onderwijs verzuim steeds beter gaan melden.

Totaal aantal verzuimmeldingen per
woongemeente
In 14 gemeenten is het totaal aantal verzuim
meldingen toegenomen. In de gemeenten Bergeijk,
Laarbeek, Heeze-Leende is dit verhoudingsgewijs het
meeste toegenomen, namelijk respectievelijk 55%,
45% en 42%. De twee grootste gemeenten in de
regio hebben een vergelijkbare toename van het
aantal meldingen relatief verzuim, 15% toename
in de gemeente Eindhoven en 13% in de gemeente
Helmond.
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Meldingen verzuim per schoolsoort 2015-2016
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2015-2016
2014-2015

0

1000

2000

3000

4000

5000
Bron: CLR

Luxe

Relatief

Totaal

PO: primair onderwijs; SBO: speciaal basisonderwijs; SO: speciaal onderwijs; VO: voortgezet onderwijs; PrO: praktijkonderwijs;
VSO: voortgezet speciaal onderwijs; MBO: middelbaar beroepsonderwijs.

Relatief verzuim
Hiervan is sprake als een leerling wel staat
ingeschreven bij een school, maar de school
niet of niet regelmatig bezoekt. Ook structureel
te laat komen is een vorm van relatief verzuim.

Ongeoorloofd schoolverzuim
Dit is verzuim zonder geldige reden. Bij verzuim
van 16 uur les- of praktijktijd in een opeen
volgende periode van 4 lesweken is de directeur verplicht het verzuim te melden (wettelijk
verzuim). In de praktijk wordt verzuim, waar-

onder ook te laat in de les komen, eerder
gemeld bij de leerplichtambtenaar. Dit verzuim
wordt beginnend verzuim of signaalverzuim
genoemd. Met de scholen zijn afspraken
gemaakt over het eerder melden van verzuim.

Luxe verzuim
Hiervan is sprake als ouders hun kind zonder
toestemming van de directeur buiten de
schoolvakanties mee op vakantie nemen.
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Totaal aantal verzuimmeldingen
(relatief en luxe verzuim) per
gemeente schooljaar 2015-2016

Totaal aantal verzuimmeldingen
(relatief en luxe verzuim) per
gemeente schooljaar 2014-2015
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Conclusie

Totaal aantal verzuimmeldingen per
woongemeente

Het aantal meldingen wettelijk verzuim is in
geringe mate (4,7%) toegenomen. Het totaal
aantal verzuimmeldingen is met gemiddeld 7,8%
toegenomen. 1/3 van het totaal aantal meldingen
relatief verzuim betreft wettelijk verzuim. Scholen
melden schoolverzuim steeds meer preventief
en vroegtijdig.

16

REGIOJAARVERSLAG LEERPLICHT/RMC 2015-2016

In 14 gemeenten is het totaal aantal verzuim
meldingen toegenomen.
In de gemeenten Bergeijk, Laarbeek, Heeze-Leende
is dit verhoudingsgewijs het meeste toegenomen,
namelijk respectievelijk 55%, 45% en 42%.
De twee grootste gemeenten in de regio hebben
een vergelijkbare toename van het aantal meldingen
relatief verzuim, 15% toename in de gemeente
Eindhoven en 13% in de gemeente Helmond.
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2.3 HALTSTRAF EN JUSTITIËLE AFDOENINGEN
Als preventieve maatregelen niet het gewenste
resultaat hebben, kan de leerplichtambtenaar overgaan tot handhaving door een Halt-straf in te zetten
of een proces-verbaal op te maken.
In schooljaar 2015-2016 is Halt in 70% van de
gevallen positief afgerond, geslaagd, ten opzichte van
76% in schooljaar 2015-2016. Aan het einde van
schooljaar 15-16 waren er nog 8 afdoeningen in
uitvoering. Als deze allen goed afgerond worden, is
het percentage geslaagde afdoeningen gelijk aan
schooljaar 2014-2015. Het aantal negatief afgesloten
Halt-straffen is in verhouding nagenoeg gelijk gebleven, 22% ten opzichte van 20%.

In schooljaar 2015-2016 zijn er in totaal 175
processen-verbaal opgemaakt. Dit is 5% meer dan
in schooljaar 2014-2015 toen er 166 processenverbaal werden opgemaakt. Er zijn meer processen-verbaal relatief verzuim opgemaakt in vergelijking
met vorig schooljaar, met name voor jongeren
woonachtig in Eindhoven, Veldhoven en Helmond.
Dit impliceert dat in meer gevallen interventies in het
voortraject niet geleid hebben tot beëindigen van
schoolverzuim dan wel dat er sprake was van
dermate veel verzuim dat een Haltstraf niet meer
opgelegd kon worden (dit is het geval als er sprake
is van meer dan 60 uur of 10 dagen verzuim).
Daarnaast zijn er minder processen-verbaal vanwege
luxe verzuim opgemaakt ondanks een gelijk aantal
controles luxe-verzuim. Geconcludeerd kan worden
dat van verzuimcontroles in voorgaande jaren een
preventieve werking is uitgegaan.
Het resultaat van de processen-verbaal in de
vorm van uitspraken van het Openbaar Ministerie
en kantonrechter worden pas m.i.v. schooljaar 20162017 geregistreerd. In dit verslag kunnen dan ook
nog geen uitspraken worden weergegeven.

Halt-afdoening

Halt-straf

Bij ongeoorloofd of veelvuldig te laat komen wordt
voor leerplichtige jongeren een Halt-straf ingezet
om een duidelijk signaal te geven dat hij of zij op
school hoort te zitten. Bij Bureau Halt krijgen
jongeren een leerstraf soms in combinatie met een
werkstraf.

Als een leerplichtige jongere ongeoorloofd meerdere uren of dagen verzuimt of te laat komt, en dit
verzuim is ook na een sanctie door school en een
officiële waarschuwing van leerplicht niet gestopt,
dan wordt de jongere naar Halt gestuurd.
In 2015-2016 zijn 132 jongeren voor een Haltstraf
naar Halt gestuurd, een toename van 26.
Deze toename wordt voor het grootste deel ver
oorzaakt door jongeren woonachtig in de gemeente
Eindhoven. Dit kan verklaard worden uit de toe
name van het aantal leerlingen, woonachtig in de
gemeente Eindhoven, met een melding relatief
verzuim. In totaal waren er in schooljaar 2015-2016
752 leerlingen met relatief verzuim, een toename
van 126 in vergelijk met schooljaar 2014-2015.

Proces-verbaal (pv)
Een pv kan opgemaakt worden tegen de ouders,
tegen de leerling van 12 tot 18 jaar of tegen beiden.
Het OM bepaalt de aanpak/strafmaat. Deze kan
bestaan uit een taakstraf (leer- en/of werkstraf),
begeleiding van de jeugdreclassering of een
geldboete.
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Aantal en resultaat Halt-afdoeningen per gemeente
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1
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Processen-verbaal schooljaar
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Conclusie
Het aantal Haltmeldingen is in schooljaar 20152016 met 25% toegenomen. Hoewel het totaal
aantal processen-verbaal nauwelijks is toegenomen
is het aantal processen-verbaal vanwege relatief
verzuim met 20% toegenomen. Er zijn 24% minder
processen-verbaal vanwege luxe verzuim opgemaakt.

Ontwikkelingen 2016-2017
De landelijke strafrechtelijke aanpak schoolverzuim
(SAS) wordt door Ingrado (de branchevereniging
voor leerplicht/RMC), Stichting Halt, het Openbaar
Ministerie, het Ministerie van Veiligheid & Justitie en
de Raad voor de Kinderbescherming doorontwikkeld tot een methodische aanpak schoolverzuim
(MAS). Aan de basis van de MAS ligt een gemeenschappelijke visie:

-	Het doel is terug- of toeleiding naar een passend
onderwijsprogramma
-	Vroegtijdig zorginzet bij signaalverzuim staat
voorop
-	Ketensamenwerking draagt bij aan een effectieve
aanpak van schoolverzuim
-	De aanpak is licht waar mogelijk en zwaar(der)
waar dat nodig is
De MAS wordt een routekaart die de leerplichtambtenaar helpt de juiste afwegingen te maken bij
een keuze voor een strafrechtelijke route of een
zorgmelding.
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2.4 VRIJSTELLINGEN
Alle kinderen in Nederland van 5 t/m 17 jaar zijn
leer- of kwalificatieplichtig. In sommige gevallen is
vrijstelling van deze verplichting om naar school te
gaan mogelijk. Ouders kunnen op basis van een
aantal redenen een vrijstellingsaanvraag indienen
bij de leerplichtambtenaar. Deze bepaalt of aan de
wettelijke voorwaarden voor het verlenen van een

vrijstelling is voldaan. Als dit het geval is ontstaat van
rechtswege de vrijstelling van schoolinschrijving.
Een vrijstelling wordt in de regel aangevraagd in het
schooljaar voorafgaand aan het schooljaar waarin de
vrijstelling geldt.

Aantal en soort vrijstellingen per gemeente
schooljaar 2015-2016 en schooljaar 2014-2015
psychisch/
medisch

bedenkingen
onderwijs
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1
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9

11

Geldrop-mierlo

17

14

10

8

6

5

Gemert-bakel
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3

1
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8

5
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Bron: leerplichttelling
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Vrijstelling van inschrijving is van
toepassing als:
• de jongere op lichamelijke of psychologische
gronden niet geschikt is om tot een school te
worden toegelaten (artikel 5 sub a Leerplichtwet)
•d
 e ouders/verzorgers tegen de richting van het
onderwijs op alle binnen redelijke afstand van
de woning gelegen scholen, overwegende
bedenkingen hebben (artikel 5 sub b Leerplichtwet)
•d
 e jongere als leerling ingeschreven staat op een
school in het buitenland en deze school ook
geregeld bezoekt (artikel 5 sub c Leerplichtwet)
•e
 r bijzondere omstandigheden zijn waarbij
aangetoond kan worden dat de kwalificatieplichtige jongere op andere wijze voldoende onderwijs geniet (artikel 15 Leerplichtwet).

Conclusie
Het aantal vrijstellingen vanwege medische en/of
psychische gronden (art. 5 sub a Leerplichtwet)
is in schooljaar 2015-2016 met gemiddeld 18%
toegenomen. Dit geldt overigens niet voor alle
gemeenten. Voor 10 van de 21 gemeenten geldt
dat het aantal vrijstellingen vanwege medische/
psychische gronden is toegenomen.
In 8 gemeenten is dit aantal gelijk gebleven en
in 3 gemeenten afgenomen.
Het merendeel van de leerlingen met een dergelijke
vrijstelling vanwege medische en/of psychische
gronden, betreft jonge kinderen die na het bereiken
van de leerplichtige leeftijd (5 jaar) nog niet instromen op een school, maar langer verblijven bij bijv.
Lunetzorg of een MKD, dan wel een zorginstelling.
Deze kinderen zijn gebaat bij een latere instroom in
het onderwijs en gaan veelal op een later moment
naar regulier of speciaal onderwijs.
Een klein deel van de leerlingen met een vrijstelling
vanwege medische en/of psychische gronden

betreft leerlingen die op een school ingeschreven
staan, maar waarvoor ouders een vrijstelling
aanvragen. Voor deze groep zal in overeenstemming met het landelijke beleid (Kamerbrief
Tiende voortgangsrapportage passend onderwijs,
d.d. 6 december 2016), verkend worden of onderwijs-zorgarrangementen ingezet kunnen worden.
Het is op dit moment niet te voorzien of dit tot een
heel grote afname van het aantal vrijstellingen
zal leiden. Iedere aanvraag voor een vrijstelling
wordt door een door burgemeester en wethouders
aangewezen onafhankelijke arts kritisch en des
kundig onderzocht. Voor leerlingen waarvoor
onderwijs gedurende een bepaalde periode niet
mogelijk en niet wenselijk is, ontstaat voor de
ouders van rechtswege vrijstelling van de verplichting hun kind in te schrijven aan een school.
Het aantal vrijstellingen vanwege bedenkingen
tegen de richting van het onderwijs, schoolinschrijving in het buitenland en het volgen van voldoende
ander onderwijs, is nagenoeg gelijk gebleven.
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2.5 ABSOLUUT VERZUIM
Absoluut verzuim
Bij absoluut verzuim is een leerplichtige of kwalificatieplichtige jongere niet ingeschreven bij een
school of onderwijsinstelling zonder dat daarvoor
vrijstelling is verleend of van rechtswege vrijstelling is ontstaan (Ministerie van OCW).

In 2015-2016 heeft leerplicht in de regio Zuidoost Brabant 184 vermoedelijke gevallen van absoluut verzuim
opgepakt. 61 van deze betroffen jongeren van zestien
of zeventien jaar, kwalificatieplichtigen.

Oorzaak en duur absoluut verzuim
62% procent van de gevallen van absoluut verzuim
wordt gevormd door fouten in de administratieve
uitwisseling tussen DUO en CLR, jeugdigen die niet
meer in de regio wonen maar nog niet uitgeschreven
zijn uit de Basisregistratie Personen (BRP) en jeugdigen die in afwachting zijn van een vrijstelling.
De procedures van absoluut verzuim zijn vaak langdurig. In sommige gevallen door administratieve handelingen, in andere vanwege de complexe problematiek.
De grote meerderheid van absoluut verzuimprocedures duren langer dan 3 maanden. Aan het einde van
schooljaar 2015-2016 zijn er slechts 9 van deze
procedures nog niet afgesloten. Het absoluut verzuim
stopt zodra de jongere weer naar school gaat, een
vrijstelling krijgt, 18 jaar wordt of uit de regio verhuist.
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2.6 THUISZITTERS
Landelijke definitie thuiszitters
Thuiszitters zijn leerplichtige leerlingen tussen de
5-16 jaar of jongeren van 16 of 17 jaar met
kwalificatieplicht die:
-	Ingeschreven zijn op een school of onderwijs
instelling en die zonder geldige reden meer dan
vier weken verzuimen, zonder dat zij ontheffing
hebben van de leerplicht respectievelijk vrijstelling van geregeld schoolbezoek of wegens het
volgen van ander onderwijs (Ministerie van
OCW).

De samenwerkingsverbanden primair onderwijs
en voortgezet onderwijs zijn m.i.v. oktober 2015
verplicht elke twee maanden een update te geven aan
de Onderwijsinspectie over het aantal leerlingen dat
valt onder de landelijke definitie ‘thuiszitter’.
Daarnaast dienen de samenwerkingsverbanden
een overzicht te geven van het aantal jongeren met
absoluut verzuim (geen schoolinschrijving) en van het
aantal jongeren met een vrijstelling van leerplicht op
psychische/medische gronden (artikel 5 sub a Leerplichtwet).
In de regio Zuidoost Brabant zijn meerdere
samenwerkingsverbanden primair en voortgezet
onderwijs. In de subregio Eindhoven-de Kempen zijn
twee samenwerkingsverbanden primair
onderwijs en een samenwerkingsverband voortgezet
onderwijs. In de subregio Helmond-Peelland is een
samenwerkingsverband primair onderwijs en een
samenwerkingsverband voortgezet onderwijs. Beide
subregio’s kennen een eigen overlegstructuur
om thuiszitters te voorkomen.

onderwijs. Aan dit overleg neemt een vertegenwoordiger van onderwijs, jeugdhulp en leerplicht deel. In het
overleg worden leerlingen gemeld en gemonitord die
geen of geen volledig onderwijsprogramma volgen.
Dit betekent dat er meer leerlingen gemeld worden en
in beeld zijn dan leerlingen die vallen onder de landelijke definitie van thuiszitter.
Vanuit het PTO worden betrokken organisaties
aangesproken op hun verantwoordelijkheid in deze en
wordt samenwerking en afstemming geïnitieerd en
gestimuleerd. Hiermee wordt beoogd de duur van
thuiszitten te bekorten.
In het regioverslag leerplicht/RMC 2014-2015 is
vermeld dat verwacht wordt dat “met het op het
netvlies hebben van het PTO het aantal leerlingen
dat gemeld wordt bij het PTO zal toenemen.
Ook het aantal wat valt onder de landelijke definitie
‘thuiszitter’. Dit betekent echter niet dat het aantal
thuiszitters daadwerkelijk zal toenemen. Wel dat
thuiszittende leerlingen en leerlingen met een alter
natief programma beter in beeld zijn en beter gemeld
worden.” Dit blijkt inderdaad het geval.
In schooljaar ’15-’16 zijn in totaal 202 leerlingen
woonachtig in de regio Eindhoven-de Kempen
gemeld in het PTO. 51 leerlingen vielen onder de
landelijke definitie thuiszitter. Negen daarvan waren
op peildatum 1 oktober 2016 nog thuiszitter. In
schooljaar ’14-’15 werden in totaal 77 leerlingen
gemeld bij het PTO. Hiervan waren19 leerlingen
thuiszitter volgens de landelijke definitie. Op peil
datum 1 oktober 2015 zaten 4 leerlingen nog thuis.

Subregio Eindhoven-de Kempen
In de subregio Eindhoven-de Kempen functioneert
met ingang van schooljaar 2015-2016 het Passend
TrajectOverleg (PTO) onder verantwoordelijkheid van
de samenwerkingsverbanden primair en voortgezet
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Ontwikkelingen 2016-2017

Hoewel er sprake is van een groter aantal nieuwe
thuiszitters in de regio Zuidoost Brabant gedurende
dit schooljaar in vergelijk met vorig schooljaar, is het
actuele aantal thuiszitters op
1 oktober 2016 relatief geringer, 16% in 2015-2016
tegen 29% op 1 oktober 2015.

De samenwerkingsverbanden primair en voortgezet
onderwijs in de regio Eindhoven-de Kempen zijn, in
overeenstemming met landelijk beleid (zie bijlage 5:
Kamerbrief Tiende voortgangsrapportage passend
onderwijs, d.d. 6 december 2016) van mening dat
een maatwerktraject (onderwijs-zorgtraject) voor
individuele leerlingen in het kader van passend
onderwijs mogelijk moet zijn.
Met name in het voortgezet onderwijs, waar thuis
zitten het meest voorkomt, zal hier in schooljaar
2016-2017 extra op ingezet worden.
In schooljaar 2016-2017 wordt het werkproces
PTO geëvalueerd onder de deelnemende organisaties
samenwerkingsverbanden onderwijs, leerplicht en
jeugdhulp. Op basis van de bevindingen zal het
werkproces onder verantwoordelijkheid van de
samenwerkingsverbanden waar nodig bijgesteld
worden.

Subregio Helmond-de Peel
In de samenwerkingsverbanden primair onderwijs en
voortgezet onderwijs is afgesproken dat de scholen
verantwoordelijk zijn voor het voorkomen en aanpakken van thuiszitters. De inzet van scholen wordt
gemonitord door de samenwerkingsverbanden
onderwijs samen met de Gemeente Helmond.
Met de samenwerkingsverbanden primair en voort
gezet onderwijs is afgesproken dat alle leerlingen die
geen (volledig) onderwijs volgen in beeld gebracht
worden. Het initiatief van de inspectie sluit daarbij
aan. Dit betekent dat de samenwerkingsverbanden
samen met de Gemeente Helmond en de Peelgemeenten ook de leerlingen die geoorloofd (gedeeltelijk) afwezig zijn in beeld proberen te brengen.
Op elke voortgezet onderwijsschool is een verzuimcoördinator, een zorgcoördinator, een opvoedingsondersteuner, een schoolarts en een leerplichtambtenaar.
Dit team voorkomt en bestrijdt het thuiszitten.
De monitoring gebeurt door de Adviescommissie
Toelaatbaarheid en de RMC-loopbaanbegeleider.
In het primair onderwijs is het samenwerkingsverband
vooral ook op casusniveau betrokken.
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Van de in totaal 77 thuiszitters in schooljaar 20152016 is het merendeel, 63, afkomstig uit het voortgezet onderwijs. Vijf leerlingen zijn afkomstig uit het
primair onderwijs, 2 uit het (voortgezet) speciaal
onderwijs, en 7 uit het mbo.
Het lage aantal thuiszitters in het mbo heeft te maken
met het feit dat het merendeel van de leerlingen in
het mbo ouder dan 18 jaar zijn en dus niet meer leer/
kwalificatieplichtig zijn. Daarnaast wordt voor leerlingen die uitvallen in het mbo vaker een oplossing in
de vorm van een overstapnaar een andere opleiding
of arbeid gerealiseerd waardoor thuiszitten voor
komen wordt.
41 leerlingen zijn langer dan 3 maanden thuiszitter
geweest in schooljaar 2015-2016. Hierbij dient
opgemerkt te worden dat er bij veel thuiszitters
sprake is van complexe multiproblem omstandig
heden.
Psychische en/of gedragsproblematiek is de
belangrijkste reden voor het feit dat deze leerlingen
tijdelijk geen onderwijs volgen. Veelal is hierbij tevens
sprake van complexe problematiek.
Het komt voor dat een jongere thuiszit omdat er nog
geen plek is voor behandeling bij een zorginstelling
of dat zij moeten wachten op een instroommoment
op een school.
Bij het zoeken naar passend onderwijs of een
passend onderwijs-zorgtraject is samenwerking
met verschillende instanties zoals zorginstellingen,
generalisten/wijkteams, samenwerkingsverbanden
primair en voortgezet onderwijs, scholen en leerplicht
noodzakelijk.

↑ INHOUDSOPGAVE

Aantallen thuiszitters volgens de
landelijke definitie in de regio
Zuidoost Brabant
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Bron: leerplichttelling

Conclusie
Hoewel er meer thuiszitters in de regio zijn dan
vorig schooljaar, is het actuele aantal thuiszitters
op 1 oktober 2016 relatief geringer. Dit wijst er
enerzijds op dat thuiszitters beter in beeld zijn en
anderzijds dat onderwijs, leerplicht en jeugdhulp er
beter in slagen leerlingen terug te geleiden naar
onderwijs.

Ontwikkelingen 2016-2017
Begrip ‘thuiszitter’ verandert in ‘langdurig relatief
verzuim’. In de Kamerbrief ‘Cijfers leerplicht en
aanpak thuiszitters’ van 3 februari 2016 (bijlage 6)
geeft staatssecretaris Dekker aan dat de term
thuiszitters verwarring oproept. Hij kiest er dan ook
voor aan te sluiten bij de wijze waarop de term
thuiszitters in de praktijk gebruikt wordt, nl. als

verzamelterm voor relatief verzuim langer dan
vier weken (het oude begrip thuiszitter) en voor
absoluut verzuimers. Voor thuiszitters wordt m.i.v.
3 februari 2016 de term langdurig relatief verzuim
(LRV) gehanteerd. Met ingang van schooljaar
’16-’17 doen scholen voor deze leerlingen een
melding LRV in het verzuimregister. Deze LRVmeldingen worden m.i.v. schooljaar ’16-’17
weergegeven in de jaarlijkse leerplichttelling.
Dit is een nieuwe werkwijze.
Het is op dit moment niet duidelijk of deze wijziging
in terminologie en in meldingswijze consequenties
gaat hebben voor het aantal leerlingen LRV in de
leerplichttelling.
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2.7 TOTAALOVERZICHT INCIDENTEN LEERPLICHT
Het niet hervatten van de schoolgang heeft niet altijd
te maken met een passende onderwijsplek. Soms is
het hervatten van de schoolgang een lastige opgave
omdat jongeren niet naar school willen of omdat
ouders de geboden onderwijsplek niet passend
vinden.
Relatief gaat het om een heel klein aantal jongeren,
minder dan 0,1% van alle leer-/kwalificatieplichtige
jongeren, dat in schooljaar 2015-2016 thuiszitter is
geweest.
Naast meldingen over verzuim of vrijstellingsaanvragen wordt er ook om andere redenen contact opgenomen met en inzet gevraagd van leerplicht. Voor de
volledigheid is een totaaloverzicht van alle contacten
(incidenten) over jongeren woonachtig in de regio
Zuidoost Brabant die in schooljaar 2015-2016 bij
leerplicht in de regio in behandeling zijn geweest en
de wijze waarop deze zijn afgehandeld opgenomen.
Dit geeft een goed beeld van de inzet van leerplicht
om schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten te
voorkomen.
Toelichting: de cijfers in de tabel betreffen incidenten
die in schooljaar 2015-2016 zijn afgehandeld. Deze
cijfers komen niet een-op-een overeen met de cijfers
processen-verbaal en vrijstellingen van de jaarlijkse
leerplichttelling.
Dit komt doordat een incident in een ander schooljaar
kan worden afgehandeld dan het schooljaar waarin
een proces-verbaal is opgemaakt of een vrijstelling is
toegekend. Daarnaast kunnen incidenten n.a.v. een
onderzoek door de leerplichtambtenaar op een
andere wijze worden afgehandeld.
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Voorbeeld
-	Proces-verbaal wordt opgemaakt in schooljaar 1
maar de afhandeling van het incident vindt plaatst
in schooljaar 2 omdat de actieve betrokkenheid van
de leerplichtambtenaar dan eindigt.
-	Afhandeling incident vrijstelling vindt plaats in
schooljaar 1 maar omdat vrijstelling is toegekend
voor meerdere jaren telt de vrijstelling voor de
jaarlijkse leerplichttelling mee in meerdere schooljaren.
-	Een melding luxe verzuim blijkt na onderzoek door
leerplicht geen luxe verzuim te zijn en wordt afgehandeld als ‘geen verdere actie noodzakelijk’.
In totaal zijn er in schooljaar 2015-2016 5.928 incidenten bij leerplicht regio Zuidoost Brabant in behandeling geweest. Deze betroffen 4.607 jongeren woonachtig in de regio. Voor een aantal van de jongeren
geldt dus dat er meerdere incidenten zijn gemeld.

↑ INHOUDSOPGAVE

Totaaloverzicht incidenten en afhandelingen jongeren
woonachtig in regio Zuidoost Brabant
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3. RMC
RMC-functie subregio’s
Eindhoven-de Kempen
Helmond-Peelland
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De gemeenten Eindhoven en Helmond voeren de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) uit, ten behoeve van voortijdig schoolverlaters. Jongeren tussen 18
en 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten kunnen RMC-loopbaanbegeleiding krijgen en worden begeleid naar school, werk of een combinatie van beide.
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De gemeente Eindhoven is uitvoerder van de
RMC-functie voor de subregio Eindhoven-de
Kempen.
De gemeente Helmond is uitvoerder van de
RMC- functie voor de subregio Helmond-Peelland.
De gemeente Eindhoven coördineert als contactgemeente de samenwerking voor Zuidoost-Brabant
(21 gemeenten) en vult daarmee de regisseursrol voor
het programma Voortijdig Schoolverlaten in.

Gemert-Bakel

Helmond
Deurne

GeldropMierlo

Asten
HeezeLeende

Someren

Cranendonck

De RMC-functie omvat drie taken (vastgelegd in
wetgeving):
•	een sluitende melding en registratie van alle
jongeren tussen 18 en 23 jaar die niet op school
zitten en nog geen startkwalificatie behaald hebben.
•	benaderen en zorgdragen voor begeleiding van
jongeren die zijn uitgevallen, gericht op terugleiden
naar school, naar werk of een combinatie daarvan.
•	coördineren en initiëren van samenwerking tussen
alle belangrijke partijen die te maken hebben met
deze jongeren en het onderhouden van dit netwerk.
In de praktijk wordt een jongere die voortijdig de
school dreigt te verlaten of voortijdig van school
gaat, benaderd door een RMC-loopbaanbegeleider.
Deze bekijkt met de jongere wat de mogelijkheden
zijn. Als er problemen zijn kan de RMC-loopbaan
begeleider helpen, bijvoorbeeld door te verwijzen
naar hulpverlening.
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3.1 INZET OP HET MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS
In de regio Zuidoost Brabant, subregio Eindhovende Kempen is het landelijke project “Wij missen je”
(2014) vertaald in de pilot Leerplichtplus.
Het project “Wij missen je” werd mogelijk gemaakt
door het Ministerie van OCW met als doel een duurzame beweging op gang te brengen die bijdraagt aan
preventie van verzuim en voortijdig schoolverlaten van
leerlingen ouder dan 18 jaar (18+-ers).
Voor 18- leerlingen zijn er op grond van de leerplichtwet voldoende (dwingende) maatregelen om voortijdig
schoolverlaten te voorkomen. Voor de groep 18+-ers
is er geen wettelijk kader dat studenten verplicht een
opleiding te volgen. Uit onderzoek blijkt dat veel
18+-ers die school zonder startkwalificatie verlaten
voorafgaand aan het voortijdig schooluitval verzuimd
hebben. Dit verzuim wordt echter niet altijd geregistreerd door de instelling en niet altijd gemeld bij RMC.
Als oplossing voor de aanpak van het hoge verzuim
en schooluitval van de doelgroep 18+ is de functie
leerplichtplusambtenaar vormgegeven. Deze functie
is een combinatiefunctie leerplicht/RMC binnen het
mbo.
De pilot leerplichtplus is in november 2014 van start
gegaan op 2 scholen van het Summa college.
Na evaluatie in 2015 is door de wethouders Onderwijs
in de subregio Eindhoven-de Kempen besloten de
aanpak verder uit te rollen. Met ingang van schooljaar
2016-2017 is de leerplichtplusambtenaar maximaal 2
dagen aanwezig op alle scholen van het Summacollege. Gestreefd wordt naar een verdere uitrol op alle
mbo-scholen in de regio Eindhoven-de Kempen in
schooljaar 2017-2018.
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In de subregio Helmond-Peelland is het ROC Ter AA
samen met de gemeente Helmond een project gestart
om de preventie van verzuim en de verzuimaanpak op
alle scholen te stroomlijnen. Er is aandacht geschonken aan de persoonlijke en maatschappelijke kant van
het verzuim en ook aan het belang van het terugdringen van verzuim voor de school. Er is een start
gemaakt met de profilering van de leerplichtambtenaar en RMC-loopbaanbegeleider bij eerstejaars
studenten. Als gevolg van de aandacht aan het
verzuim is het totaal aantal meldingen, waaronder de
preventieve meldingen, toegenomen.
Om de preventieve zorg vorm te geven en te voorkomen dat zorg- en risicoleerlingen voortijdig de school
verlaten, participeren RMC loopbaanbegeleiders in
zorg adviesteams op alle MBO scholen. Wanneer een
leerling toch voortijdig school verlaat is het hierdoor
makkelijker met deze jongere in contact te komen en
een passend vervolgtraject in te zetten.

↑ INHOUDSOPGAVE

3.2 VERZUIM 18+
De meeste jongeren vallen uit van school wanneer
zij 18 jaar en niet meer leer- of kwalificatieplichtig zijn,
en dan met name van mbo-instellingen (zie paragraaf
4.3 VSV-cijfers). Om te voorkomen dat jongeren
voortijdig uitvallen, wordt er ook in preventieve zin
gewerkt aan bestrijding van voortijdig schoolverlaten.
Verzuim is een belangrijke indicator voor uitval.
In de regio Zuidoost Brabant geldt een uniforme
verzuimaanpak voor alle leerlingen (18- én 18+)
op het mbo.
Concreet betekent dit dat verzuim van 16 uur in
4 weken lestijd, ongeacht de leeftijd van de leerling
gemeld wordt.
Op deze wijze komt ook het verzuim van 18+
leerlingen tijdig in beeld en kan dit verzuim snel
aangepakt worden.

Verzuimmeldingen leerlingen
18+ regio Zuidoost

14-15
15-16

0 100 200 300 400 500 600
VO

MBO

Totaal

Bron: CLR Aantal verzuimmeldingen

In 2015-2016 zijn er 538 meldingen van 18+ verzuim
gedaan over leerlingen die in de RMC-regio Zuidoost
Brabant wonen. Een toename van 13% ten opzichte
van vorig schooljaar. De verzuimmeldingen hadden
betrekking op in totaal 399 leerlingen. Dit betekent dat
er voor een aantal leerlingen meerdere verzuimmeldingen zijn gedaan.
In schooljaar 2014-2015 werden er in totaal
475 meldingen van 18+ verzuim gedaan voor
323 leerlingen.

Ontwikkelingen 2016-2017
Het is reëel te verwachten dat het aantal
verzuimmeldingen in schooljaar ‘16-/’17 zal
toenemen als gevolg van de verdere uitrol van de
leerplichtplusambtenaar in de subregio
Eindhoven-de Kempen op alle mbo-scholen.
Daarnaast wordt verwacht dat met het aansluiten
van de VSO scholen op het verzuimregister (m.i.v.
1-1-2017) en de daarmee gepaard gaande extra
aandacht voor het melden van verzuim, scholen
beter en vaker verzuim van 18+ leerlingen zullen
gaan melden.
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3.3 RMC BEGELEIDING

RMC-begeleiding
Begeleiding van jongeren tussen de 18 en 23 jaar
zonder startkwalificatie of jongeren die nog op
school zitten en dreigen uit te vallen. Het doel is
het behalen van een startkwalificatie en daarmee
het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters. Begeleiding bestaat uit hulp bij het
vinden van een nieuwe opleiding, werk of een
combinatie van beide met als doel het behalen
van een startkwalificatie.

Gestarte RMC-trajecten
In 2015-2016 hebben de RMC loopbaanbegeleiders
in de regio Zuidoost Brabant met 541 jongeren een
intakegesprek gevoerd. 63 van deze jongeren waren
zgn. recidiverende jongeren. D.w.z. dat met deze
jongeren tijdens voorafgaande schooljaren al een
intakegesprek gevoerd was.
Met in totaal 154 jongeren is gedurende schooljaar
2015-2016 een begeleidingstraject gestart.
Daarnaast waren er 38 zgn. lopende trajecten met
jongeren. Dit betreffen begeleidingstrajecten die
gedurende schooljaar 2014-2015 gestart zijn en
continueerden gedurende schooljaar 2015-2016.
Vorig schooljaar is met 650 jongeren een intakegesprek gestart waarvan 116 zgn. recidiverende jongeren betroffen. Met in totaal 270 jongeren is een
begeleidingstraject is gestart. Daarnaast waren er
163 zgn. lopende trajecten met jongeren.
Hoewel de RMC-functie gericht is op jongeren van
18 tot 23 jaar, blijkt in de praktijk dat ook jongeren die
nog 17 jaar zijn maar binnen afzienbare tijd 18 jaar
worden al door de RMC-functie in begeleiding
worden genomen.

In schooljaar 2015-2016 is met drie 17-jarigen een
intakegesprek gevoerd. Met alle drie is vervolgens
een begeleidingstraject gestart.
In schooljaar 2014-2015 is met negen 17-jarigen een
intakegesprek gevoerd. Met zes van hen is een
begeleidingstraject gestart.

Resultaten RMC-trajecten
Gedurende schooljaar 2015-2016 zijn in totaal 134
begeleidingstrajecten beëindigd in vergelijking met
202 beëindigde trajecten gedurende het vorige
schooljaar

Conclusie

Ontwikkelingen 2016-2017

In schooljaar 2015-2016 is 17% minder intake
gesprekken gevoerd en 43% minder begeleidingstrajecten gestart dan vorig schooljaar.
Het is aannemelijk dat de oorzaak de personele
bezetting van de RMC functie in de subregio
Eindhoven-de Kempen is. Als gevolg van de
reorganisatie binnen de gemeente Eindhoven
kon de RMC-functie niet optimaal ingevuld en
uitgevoerd worden.

Lopende het schooljaar 2016-2017 wordt de
RMC bezetting binnen de regio Eindhoven-de
Kempen op sterkte gebracht. Daarnaast wordt de
RMC functie meer preventief ingezet op het mbo.
Naar verwachting zal dit leiden tot meer
preventieve begeleidingstrajecten.
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RMC inzet regio Zuidoost Brabant

Resultaat RMC-trajecten
regio Zuidoost Brabant
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Conclusie
Hoewel er in totaal minder trajecten zijn afgesloten in schooljaar 2015-2016 zijn er verhoudingsgewijs en in absolute aantallen meer jongeren
teruggeleid richting onderwijs dan in schooljaar
2014-2015. Respectievelijk 63% en 30%. De
effectiviteit van de inzet van RMC-begeleiding lijkt
verhoogd.
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4. VSV
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4.1 CONVENANT VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN
Het Rijk heeft met alle 39 RMC-regio’s in Nederland
een convenant voortijdig schoolverlaten afgesloten.
Doel van de convenanten 2012-2015, is het aantal
voortijdig schoolverlaters landelijk terug te brengen
naar 25.000 nieuwe vsv’ers. Dit doel is bereikt.
Landelijk is het aantal vsv’ers gedaald van ruim
70.000 in 2002 naar minder dan 25.000 in 2016.
Op 1 augustus 2016 is de nieuwe aanpak VSV
ingegaan. Om een verdere daling te realiseren wordt
in de vervolgaanpak VSV specifiek aandacht besteed
aan jongeren in een kwetsbare positie en aan oud
vsv’ers. Daarnaast heeft de minister voor de nieuwe
convenantperiode 2016-2020 een nog scherper doel
geformuleerd: in 2021 mogen er maximaal 20.000
nieuwe vsv’ers per jaar zijn (gemeten over
schooljaar ‘19/’20.

Voortijdig schoolverlaters
Nieuwe voortijdig schoolverlaters: jongeren tot 23
jaar die in het schooljaar 2015/2016 zijn uitgeschreven van school, nog geen startkwalificatie
hebben en op 1 oktober 2016 niet ingeschreven
staan op een opleiding. Een startkwalificatie is
een mbo-diploma op tenminste niveau 2, of een
havo- of vwo-diploma.
Oude voortijdig schoolverlaters: jongeren die in
eerdere schooljaren zijn uitgevallen van school,
nog geen 23 jaar zijn, geen startkwalificatie
hebben en niet opnieuw staan ingeschreven bij
een onderwijsinstelling.
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4.2 STARTKWALIFICATIES
Hiernaast staande percentages geven het aantal
22-jarigen aan dat op 1 oktober 2016 een start
kwalificatie heeft (minimaal een havo-, vwo-, of
mbo niveau 2 diploma)
Het aantal jongeren met een startkwalificatie lijkt
procentueel gezien in gering mate, 1,2%, afgenomen
t.o.v. vorig schooljaar.
Of er in de totale groep jongeren tot 23 jaar sprake
is van een afname is echter niet vast te stellen,
aangezien in de percentages uitsluitend de jongeren
zijn weergegeven die op 1 oktober 2016 22 jaar zijn.
Door uitsluitend deze groep mee te nemen in de
telling kan het aantal in absolute en procentuele zin
sterker fluctueren dan wanneer de totale groep
weergegeven zou worden.
Met name voor de gemeente Cranendonck geldt
dat het percentage lager is als gevolg van het aantal
nieuwkomers (vluchtelingen en asielzoekers) die
gedurende schooljaar 2015-2016 in de gemeente
woonachtig waren.

Aantal startkwalificaties
22 jarigen per woongemeente
peildatum 1 oktober 2016
Percentage leerlingen
Startkwalificatie
15-16

14-15

Asten

87,26%

85.23%

Bergeijk

88,21%

87.58%

Best

84,21%

86.12%

Bladel

83,52%

89.24%

Cranendonck

75,00%

82.35%

Deurne

90,24%

84.33%

Eersel

85,80%

84.57%

Eindhoven

87,83%

87.62%

Geldrop-mierlo

82,98%

87.50%

Gemert-bakel

88,42%

91.32%

Heeze-leende

86,76%

91.24%

Helmond

74,59%

78.96%

Laarbeek

85,44%

88.00%

Nuenen Ca

88,11%

88.72%

Oirschot

91,67%

90.54%

Reusel-de Mierden

87,68%

91.82%

Someren

90,00%

90.77%

Son En Breugel

86,13%

86.67%

Valkenswaard

83,27%

83.25%

Veldhoven

82,84%

85.34%

Waalre

81,82%

89.86%

Eindtotaal

85,39%

86.60%
Bron: CLR
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4.3 VSV-CIJFERS

Indicatieve cijfers VSV

De gegevens van de VSV-aantallen die in dit jaarverslag weergegeven worden zijn resultaten die voor een
groot deel voortkomen uit de monitor VSVinbeeld.
In deze paragraaf worden de zgn. indicatieve cijfers
(zie kader) weergegeven. De analyse van deze cijfers
wordt in maart 2017 gemaakt, wanneer de officiële
voorlopige cijfers bekend zijn.
Op 1 oktober 2016 telde de regio, volgens de
indicatieve cijfers van 1 oktober 2016, 1.155 potentiële voortijdig schoolverlaters (1.008 wanneer vluchtelingen buiten beschouwing worden gelaten). Dit zijn er
19 minder dan op 1 oktober 2015.
De meeste jongeren vallen uit van school als zij ouder
dan 18 jaar zijn. Op 1 oktober 2016 waren er 204
potentiële vsv’ers jonger dan 18 jaar en 951 potentiële
vsv’ers van 18 jaar en ouder.
Van de 1.155 potentiële vsv’ers uit schooljaar
2015-2016 zijn er 408 afkomstig uit het voortgezet
onderwijs, de overige 747 zijn afkomstig van het
mbo (zie tabel).
De verwachting is dat het aantal nieuwe vsv’ers op
1 oktober 2016 in maart 2017 naar beneden wordt
bijgesteld. Voor onderstaande doelgroepen worden
de uitvalcijfers op 1 januari 2017 namelijk met
terugwerkende kracht aangepast:
-	jongeren met het mbo-diploma niveau 1 die
minimaal 12 uur per week werken;
-	jongeren onder de 18 met een vrijstelling
Leerplichtwet;
-	jongeren die op 1 oktober als niet bekostigd
staan ingeschreven en vóór 1 januari een
startkwalificatie halen;
- eerstejaars Nieuwkomers.

Bij het weergeven van het aantal nieuwe of
potentiële vsv’ers geldt een belangrijke kant
tekening: het Ministerie van OCW werkt voor het
bepalen van het aantal vsv’ers met een teldatum
van 1 oktober 2016 ten opzichte van 1 oktober
2015.
Het ministerie publiceert rond maart 2017 de
voorlopige cijfers van 2015-2016. De cijfers die
in deze analyse zijn opgenomen vormen een
indicatie van deze voorlopige cijfers. Indicatieve
cijfers van 1 oktober 2016 worden vergeleken
met de indicatieve cijfers van 1 oktober 2015.
Door voor de eigen regio op onderwijsnummer
te filteren (onder vermelding: exclusief vluchte
lingen) is een nauwkeuriger voorspelling mogelijk
van de voorlopige cijfers die OCW in maart zal
publiceren.

Aantal potentiële vsv’ers
regio Zuidoost Brabant
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Aantal VSV’ers per onderwijsniveau
schooljaar 2015-2016 en schooljaar 2014-2015
INDICATIEF 2015-2016

Aantal
nieuwe vsv'ers

Uitvalspercentage

Norm uitvals- Landelijk uitvalspercentage
percentage

243
(excl. 99)

1,11%
(excl. 0,46%)

0,20%

0,55%

VMBO bovenbouw

131

1,38%

1,50%

1,73%

HAVO/VO bovenbouw

34

0,33%

0,10%

40,00%

MBO 1

71

29,10%

22,50%

34,01%

MBO 2

238

9,21%

10,00%

9,91%

MBO 3/4

438

3,26%

2,75%

3,30%

VO onderbouw

73

0,34%

0,20%

0,18%

VMBO bovenbouw

125

1,31%

1,50%

1,11%

HAVO/VO bovenbouw

37

0,35%

0,10%

0,36%

MBO 1

101

38,85%

22,50%

31,80%

MBO 2

267

9,30%

10,00%

9,25%

MBO 3/4

393

2,99%

2,75%

2,98%

VO onderbouw

DEFINITIEF 2014-2015

Bron: VSV in beeld

Aantal VSV’ers per onderwijsniveau
In het convenant voortijdig schoolverlaten is per
onderwijsniveau een maximaal toegestaan uitvals
percentage benoemd. Voor vo onderbouw is het
percentage gestegen, ook als de nieuwkomers
buiten beschouwing worden gelaten. Bij mbo 3/4
is ook sprake van een stijging. Bij het mbo 1 is het
uitvalspercentage fors gedaald tot onder het landelijk
gemiddelde. Bij mbo 2 is eveneens sprake van een
duidelijke daling.
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Aantal nieuwe (potentiële) vsv’ers per
gemeente
In 13 van de 21 gemeenten in de regio Zuidoost
Brabant is het aantal potentiële vsv’ers afgelopen
jaar flink ge¬daald ten opzichte van vorig schooljaar.
Met name in de gemeente Cranendonck is het
aantal toegenomen vanwege de toename van
het aantal vluchtelingen.
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Aantal vsv’ers per gemeente
regio Zuidoost Brabant
1-10-2016

1-10-2015

Asten

18

25

Deurne

40

37

Gemert-Bakel

38

34

Helmond

163

166

Laarbeek

23

21

Someren

25

27

Bergeijk

23

17

Best

31

45

Bladel

15

20

Cranendonck

169

96

Cranendonck excl.

32

31

Eersel

16

26

Eindhoven

342

374

Eindhoven excl.

334

373

Geldrop-Mierlo

58

62

Heeze-Leende

11

21

Nuenen

18

33

Oirschot

9

15

Reusel-de Mierden

14

19

Son en Breugel

21

21

Valkenswaard

36

30

Veldhoven

65

64

Waalre

20

21

Totaal

1155

1174

Bron: VSV in beeld
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4.4 INTERGRIP
In het kader van het convenant Voortijdig Schoolverlaten worden leerlingen die hun diploma vmbo behaald hebben, gevolgd in de overstap naar het mbo.
Hiermee moet voorkomen worden dat leerlingen geen
vervolgopleiding hebben in het nieuwe schooljaar.
Met de applicatie Intergrip (Auditconnect) worden de
zgn. ‘overstappers’ gemonitord gedurende het proces
van aanmelden, intake en inschrijving bij het mbo.
Daar waar dit proces dreigt te stagneren krijgen de
partijen betrokken bij de overstap (school van herkomst, mbo-school, leerplicht/RMC) via de applicatie
een signaal. Naar aanleiding van dit signaal worden
vervolgens acties genomen om ervoor te zorgen dat
iedere jongere een passende opleidingsplek vindt.
De evaluatie van Intergrip is opgenomen als bijlage bij
dit jaarverslag.
Bij de start van schooljaar 2015-2016 is aan alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Zuidoost
Brabant gevraagd de gegevens van de overstappende vmbo leerlingen aan te leveren aan Intergrip.
Hieronder zijn ook leerlingen die buiten de regio
woonachtig zijn. Dit schooljaar zijn in totaal 5344
leerlingen in de monitor Intergrip geplaatst, waarvan
5209 leerlingen woonachtig in de regio Zuidoost
Brabant.
In het totaal zijn er 124 leerlingen, waarbij de overstap
naar het mbo dreigde te stagneren, overgedragen aan
leerplicht/RMC. 60 van deze leerlingen waren op 1
oktober 2016 nog in behandeling bij leerplicht/RMC.
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Overgedragen aan Leerplicht / RMC gedurende het schooljaar 2015 - 2016
LP/RMC
afgehandeld
Vervolgkeuze

27

LP/RMC
definitief

LP/RMC
in behandeling

Overgedragen
aan LP/RMC

Eindtotaal

51

51

43

124

Defensie

1

In zorginstelling

1

Onderzoek bij leerplicht

14

24

16

1

55

Onderzoek bij RMC

9

4

13

2

28

School buitenland / Uitwisselingsprogramma

1

10

Wil / gaat werken

2

13

1

11
13

28

In behandeling Leerplicht / RMC op peildatum 01-10-2016
LP/RMC
in behandeling

Overgedragen
aan LP/RMC

Eindtotaal

Vervolgkeuze

49

11

60

Defensie

1

1

In zorginstelling

1

1

Onderzoek bij leerplicht

19

6

25

Onderzoek bij RMC

16

1

17

4

15

School buitenland / Uitwisselingsprogramma

1

Wil / gaat werken

11

1
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5. Centrale
Leerlingenregistratie
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De gemeenten in de regio Zuidoost Brabant werken
op een intensieve en uniforme wijze samen.
Doel van deze samenwerking is een efficiënte en
effectieve aanpak van schoolverzuim en voortijdig
schoolverlaten.

-	het opzetten van een centrale leerlingenregistratie
een belangrijk middel van samenwerking is;
-	de gemeente Eindhoven als regionaal meld- en
coördinatiepunt fungeert voor de regio Zuidoost-Brabant.

Middels uniforme regionaal vastgestelde werk
processen voeren leerplichtambtenaren en
RMC-loopbaanbegeleiders toezicht uit en handhaven
de Leerplichtwet en de RMC wet- en regelgeving.
Deze wetten hebben betrekking op de leeftijdsgroep
5 tot en met 22 jaar.
Iedere school heeft een leerplichtambtenaar en/of een
RMC-loopbaanbegeleider die toezicht houdt op alle
leerlingen van de betreffende school, ongeacht in
welke gemeenten deze leerlingen woonachtig zijn.
Dit betekent dat aan iedere school, totaal 403
scholen, een leerplichtambtenaar en/of een
RMC-loopbaanbegeleider gekoppeld is.
De uitgangspunten, ‘één school – één leerplicht
ambtenaar/RMC-loopbaanbegeleider’ en ‘één regio
– één werkwijze’, worden door zowel de scholen als
het netwerk bestrijden voortijdig schoolverlaten als
zeer effectief en efficiënt ervaren. Dit vormt een
waarborg voor het ononderbroken kunnen volgen
van leerlingen tot 23 jaar.
De beschreven samenwerking krijgt gestalte door
middel van de centrale leerlingenregistratie.

De Centrale Leerlingenregistratie (CLR) is opgezet
onder verantwoordelijkheid van het SRE en is in
2015 overgenomen door de Metropool Regio
Eindhoven (MRE).

Convenant Centrale Leerlingenregistratie
In 2011 hebben de gemeenten in de regio Zuidoost
Brabant een convenant ondertekend om te komen tot
de vorming van een Centrale Leerlingenregistratie.
Hierbij namen deze gemeenten en het Dagelijks
Bestuur van destijds het Samenwerkingsverband
Regio Eindhoven (SRE) in aanmerking dat:
-	de deelnemende gemeenten zich hebben voorgenomen het schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten gezamenlijk op een effectieve en efficiënte wijze
te bestrijden;
-	samenwerken tussen de gemeenten een belangrijk
speerpunt is bij de aanpak van dit maatschappelijk
probleem;

Feitelijk echter wordt de CLR ingericht, uitgevoerd en
onderhouden door de centrumgemeente Eindhoven.
Onder het laatste wordt verstaan het inrichten,
beheren en onderhouden van een centrale database
waarin zijn opgenomen de actuele gegevens van de
naam-, adres- en woonplaatsgegevens (NAW-gegevens) en mutaties van alle leerlingen in Zuidoost
Brabant (5 t/m 22 jaar). Deze werkwijze maakt het
mogelijk dat iedere gemeente van álle leerlingen die
in zijn haar gemeente de school bezoeken de actuele
NAW-gegevens heeft. Dit is een voorwaarde voor de
werkwijze van leerplichtambtenaren en RMC-loopbaanbegeleiders in de regio Zuidoost Brabant.
Tevens wordt voor het leerlingenvervoer de verwerking van aanvragen en toekenningen voor negen van
de 21 gemeenten geregistreerd. In relatie met de
gegevens leerlingenvervoer en kwalificatieplicht en
leerplicht wordt managementinformatie geleverd die
direct gerelateerd is aan het doel waarvoor de gegevens verzameld worden. Het geheel aan afspraken
tussen de gemeenten is vastgelegd in het Convenant.
Het Dagelijks Bestuur van het MRE treedt op als
regionaal bureau leerplicht (RBL) voor zover het
betreft de administratie en registratie van alle leerplichtige leerlingen en voortijdige schoolverlaters en is
als zodanig eigenaar van de CLR. Het Dagelijks
Bestuur is daarmee rechtspersoon om te kunnen
voldoen aan de wetgeving Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). In die hoedanigheid draagt het MRE
zorg voor het verkrijgen en behouden van een autorisatie ten behoeve van het rechtmatig gebruik en het
beschikbaar stellen van de GBA voor de CLR.
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De uitvoerende gemeente, zijnde de gemeente
Eindhoven, is belast met de feitelijke werkzaamheden
van het RBL, hetgeen in het kader van dit convenant
betekent, de zorg voor:
-	Het beheer van het registeren van alle leerplichtige
leerlingen uit de deelnemende gemeenten;
-	Het beheer van het registeren van alle schoolverlaters uit de deelnemende gemeenten die zonder
startkwalificatie een school of opleiding verlaten tot
de leeftijd van 23 jaar;
-	Het opstellen van een statistisch jaarverslag over
de registratie van alle leerplichtigen uit de deelnemende gemeenten en het opstellen van de RMCeffectrapportage;
-	Het opstellen en aanleveren van de jaarlijkse
verantwoording aan het ministerie van onderwijs,
cultuur en wetenschap (CFI cijfers) t.b.v. alle
deelnemende gemeenten.
-	Het operationeel aspect van welke tijden helpdesk
en dergelijke bereikbaar zijn is uitgewerkt via een
Service Level Agreement.
-	In het convenant wordt daarnaast het financiële
aspect geregeld, hoe een gemeente aan kan
sluiten, hoe het convenant gewijzigd kan worden en
beëindigd, hoe geschillen geregeld moeten worden

Landelijke autorisatie GBA-V
De Rijksdienst van Identiteitsgegevens (RvIG) heeft
het bestuur van de MRE op 27 januari 2016 laten
weten dat de autorisatie aan SRE niet meer geldt en
moet worden herijkt omdat de MRE in formele zin
geen voortzetting is van de gemeenschappelijke
regeling SRE, maar een nieuwe gemeenschappelijke
regeling is. Tevens bleek dat er geen sprake was van
een daadwerkelijke delegatie van taken en bevoegdheden op het gebied van de Leerplichtwet en RMC
wet- en regelgeving. Op grond hiervan is de RvIG tot
de conclusie gekomen dat er geen noodzaak voor
gegevensverstrekking uit de GBA-V bestaat. Deze
bestaat alleen als de uitvoering en de bevoegdheden
van de Leerplichtwet en de RMC wet- en regelgeving
worden gedelegeerd aan een buiten gemeentelijk
orgaan, zoals het dagelijks bestuur van een regionaal
samenwerkingsverband.
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De RvIG zal de huidige autorisatie tot GBA-V
(Gemeentelijke Basisadministratie Verstrekkings
regime) ten behoeve van de centrale leerlingen
administratie dan ook stopzetten als de huidige
Gemeenschappelijke regeling Metropool regio
Eindhoven (MRE) niet wordt gewijzigd met
instemming van de deelnemende gemeenten
De GBA-V autorisatie is nodig voor de centrale
leerlingenadministratie (CLR). Via de CLR beschikken
de leerplicht(plus)ambtenaren en RMC-loopbaan
begeleiders over de actuele persoonsgegevens
van alle leerplichtige leerlingen en schoolverlaters
(in totaal 233.415 jongeren in de leeftijd van 5 tot
23 jaar) in de regio Zuidoost Brabant.

Bestuurlijke opdracht
Op 24 november 2016 hebben de wethouders
Onderwijs van de gemeenten regio Zuidoost Brabant
de gemeente Eindhoven de opdracht gegeven om tot
een voorstel te komen om een gemeenschappelijke
regeling met gedelegeerde bevoegdheden uit te
werken. De huidige regionale werkwijze leerplicht/
RMC dient gewaarborgd te worden. Begin 2017 zal
een uitgewerkt voorstel worden voorgelegd aan de
wethouders.

Financiële middelen
Omdat de structurele kosten geen stijging of daling
laten zien van meer dan 10% worden deze kosten
voor 2015 op hetzelfde niveau gehandhaafd als het
voorgaande jaar.

Activiteiten beheer CLR
De CLR heeft in het verslagjaar 151 incidenten
opgelost. Er zijn 279 wijzigingen doorgevoerd. Deze
meldingen hebben niet alleen betrekking op leerplicht,
maar ook RMC en Leerlingenvervoer.

↑ INHOUDSOPGAVE

Er zijn 3 updates doorgevoerd van Key2Jongerenmonitor: Release 3.01, Release 3.02 en Release 3.03.
Sinds versie 3.02 fungeert de CLR als pilotgemeente
om de release vooraf te kunnen reviewen en de
eventuele fouten terug te koppelen aan de leverancier
zodat zij de fouten nog kunnen herstellen voordat de
release wordt vrijgegeven. Dit zorgt ervoor dat we in
het voortraject mee kunnen praten over de wijzigingen
en onze stem kunnen laten horen vanuit het regionaal
werken met het systeem.

De toegang tot de CLR is weer vanuit één portaal
beschikbaar gemaakt.

Ontwikkelingen 2016-2017:

De reguliere updates zullen doorgevoerd worden.
In 2017 wordt gestart met het aanbestedingstraject
voor de CLR applicatie.
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Bijlage
1. Definities en afkortingen
2. F
 actsheets 21 regiogemeenten: Asten, Bergeijk,
Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel,
Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel,
Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen,
Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en
Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre
3. R
 MC Effectrapportage
4. E
 valuatie overgang vmbo-mbo
Intergrip 2015-2016
 amerbrief ‘Tiende voortgangsrapportage
5. K
passend onderwijs’, d.d. 6 december 2016
6. K
 amerbrief ‘Cijfers leerplicht en aanpak
thuiszitters’ d.d. 3 februari 2016
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1. DEFINITIES EN AFKORTINGEN
Absoluut verzuim:
Een leerplichtige of kwalificatieplichtige jongere staat
niet ingeschreven bij een school of onderwijsinstelling
zonder dat daarvoor vrijstelling is verleend of van
rechtswege vrijstelling is ontstaan (Ministerie van
OCW).
DUO:
Dienst Uitvoering Onderwijs. De dienst voert verschillende onderwijswetten- en regelingen uit.
Leerplicht:
Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland
wonen zijn leerplichtig. Zij moeten onderwijs volgen
op de school waar ze staan ingeschreven. De leerplicht duurt tot en met het einde van het schooljaar
waarin het kind 16 jaar wordt. De leerplichtambtenaar
houdt toezicht op naleving van de Leerplichtwet.
Kwalificatieplicht:
Wanneer de leerplicht is geëindigd en de jongere nog
geen startkwalificatie (havo-, vwo, of minimaal mbo
niveau 2 diploma) heeft behaald blijft een jongere
verplicht om ingeschreven te staan bij een school of
instelling en deze geregeld te bezoeken. Dit noemen
we de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht eindigt
zodra de jongere de leeftijd van 18 jaar bereikt of een
startkwalificatie heeft behaald.
OCW:
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich
voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
Relatief verzuim:
Hiervan is sprake als een leerling wel staat ingeschreven bij een school, maar de school niet of niet regelmatig bezoekt. Ook structureel te laat komen is een
vorm van relatief verzuim.

Ongeoorloofd schoolverzuim:
Dit is verzuim zonder geldige reden. Bij verzuim van
16 uur les- of praktijktijd in een opeenvolgende
periode van 4 lesweken is de directeur verplicht het
verzuim te melden (wettelijk verzuim). In de praktijk
wordt verzuim, waaronder ook te laat in de les
komen, eerder gemeld bij de leerplichtambtenaar.
Dit verzuim wordt beginnend verzuim of signaal
verzuim genoemd. Met de scholen zijn afspraken
gemaakt over het eerder melden van verzuim.
Luxe verzuim:
Hiervan is sprake als ouders hun kind zonder
toestemming van de directeur buiten de school
vakanties mee op vakantie nemen
PTO:
Passend TrajectOverleg. Een overleg van onderwijs,
jeugdhulp en leerplicht waar leerlingen gemeld en
gemonitord worden die geen of geen volledig onderwijsprogramma volgen.
RMC-functie:
Deze functie staat voor Regionale Meld- en
Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten.
Doel van de RMC-functie is het scheppen van
voorwaarden voor jongeren om de voor hen hoogst
haalbare en meest passende onderwijs- en/of
arbeidsmarktpositie te bereiken. Het betreft hier
jongeren tot 23 jaar.
Thuiszitters (landelijke definitie):
Thuiszitters zijn leerplichtige leerlingen tussen
de 5-16 jaar of jongeren van 16 of 17 jaar met
kwalificatieplicht die:
• Ingeschreven zijn op een school of onderwijsinstelling en die zonder geldige reden meer dan vier
weken verzuimen, zonder dat zij ontheffing hebben
van de leerplicht respectievelijk vrijstelling van
geregeld schoolbezoek of wegens het volgen van
ander onderwijs (Ministerie van OCW).
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Voortijdig Schoolverlaten:
Jongeren hebben met een startkwalificatie meer
kansen op de arbeidsmarkt. De gemeente moet
dan ook in nauwe samenwerking met het onderwijs
voorkomen dat jongeren voor hun 23ste jaar het
onderwijs zonder startkwalificatie verlaten. Deze
taak moet regionaal worden uitgevoerd en wordt
Regionaal Meld- en coördinatiefunctie (RMC)
genoemd en is vastgelegd in verschillende wetten.
Nieuwe voortijdig schoolverlaters:
Jongeren tot 23 jaar die in het schooljaar 2015/2016
zijn uitgeschreven van school, nog geen startkwalificatie hebben en op 1 oktober 2016 niet ingeschreven
staan op een opleiding. Een startkwalificatie is een
mbo-diploma op tenminste niveau 2, of een havo- of
vwo-diploma.
Oude voortijdig schoolverlaters:
Jongeren die in eerdere schooljaren zijn uitgevallen
van school, nog geen 23 jaar zijn, geen startkwalificatie hebben en niet opnieuw staan ingeschreven bij
een onderwijsinstelling.
Vrijstelling van schoolinschrijving: Dit is van
toepassing als:
•	de jongere op lichamelijke of psychologische
gronden niet geschikt is om tot een school te
worden toegelaten (artikel 5 sub a Leerplichtwet)
•	de ouders/verzorgers tegen de richting van het
onderwijs op alle binnen redelijke afstand van de
woning gelegen scholen, overwegende bedenkingen hebben (artikel 5 sub b Leerplichtwet)
•	de jongere als leerling ingeschreven staat op een
school in het buitenland en deze school ook
geregeld bezoekt (artikel 5 sub c Leerplichtwet)
•	er bijzondere omstandigheden zijn waarbij aangetoond kan worden dat de kwalificatieplichtige
jongere op andere wijze voldoende onderwijs
geniet (artikel 15 Leerplichtwet).
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2.1 FACTSHEET GEMEENTE ASTEN

Son en
Breugel

Best
Oirschot

Nuenen
c.a.
Eindhoven

Veldhoven
ReuselDe Mierden

Bladel

Waalre

Eersel

Bergeijk

Valkenswaard

Gemert-Bakel

Laarbeek

Relatief verzuim

Helmond

Wettelijk verzuim

Deurne

GeldropMierlo

In het schooljaar 2015-2016 is over 18 leerlingen een
melding van wettelijk verzuim (relatief verzuim van
16 uur in vier lesweken) gedaan. Dit is 0,7% van alle
jeugdigen (gemiddelde regio: 0,7%).

Asten
HeezeLeende

Someren

Totaal aantal meldingen relatief verzuim

Cranendonck

In 2015-2016 zijn 48 meldingen van ongeoorloofd
verzuim gedaan. Deze meldingen betroffen
47 leerlingen. Dit betekent dat 1,9% van alle jongeren
woonachtig in de gemeente Asten in verband met
relatief verzuim in aanraking zijn gekomen met
leerplicht (gemiddelde regio 1,8%).

LEERPLICHT

Op 1 augustus 2015 woonden er 2.532 jeugdigen
tussen 5 en 17 jaar in de gemeente Asten.

Het totaal aantal verzuimmeldingen is met 28%
afgenomen (gemiddelde toename in de regio 7,8%).
Het aantal meldingen relatief verzuim is met 32%
afgenomen. Het aantal meldingen luxe verzuim
is gelijk gebleven.

Aantal meldingen relatief verzuim
gemeente Asten
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Haltstraf en Justitiële afdoeningen

In 2015-2016 is een jongere voor een straf naar
Halt gestuurd, een minder dan in het vorige
schooljaar. Deze Haltverwijzing is niet in behandeling
genomen.
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41
48

In 2015-2016 zijn twee processen-verbaal wegens
relatief verzuim opgemaakt tegen jongeren en/of
ouders en geen processen-verbaal vanwege
luxe verzuim.

7

2014
2015

60
67

Luxe verzuim

Bron: CLR

Relatief verzuim
Totaal

Aantal en resultaat Halt-afdoeningen gemeente Asten
Postitief
afgesloten

Negatief
afgesloten

NIET
IN
in behandeling uitvoering

Eindtotaal

15-16 14-15 15-16 14-15 15-16 14-15 15-16 14-15 15-16 14-15
Asten

1

2

-

1

1

-

-

-

2

3

Bron: Bureau Halt
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Vrijstellingen

In totaal waren er in 2015-2016 acht vrijstellingen
meer dan in het voorgaande schooljaar. Dit is met
name het gevolg van meer vrijstellingen vanwege
schoolbezoek in het buitenland.
Aantal en soort vrijstellingen
gemeente Asten schooljaar 2015-2016
en schooljaar 2014-2015
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Absoluut verzuim

In 2015-2016 heeft een leerplichtig kind/jongere
enige tijd niet ingeschreven gestaan op een school.
Evenveel als vorig schooljaar. Er is dit schooljaar
geen proces-verbaal wegens absoluut verzuim
opgemaakt.

Thuiszitters

In de gemeente Asten is een jongere langere tijd
niet naar school gegaan.

Bron: leerplichttelling

Lichamelijke en/of psychische gronden
Overwegende bedenkingen richting onderwijs
Schoolbezoek buitenland
Volgen ander onderwijs kwalificatieplichtigen
Totaal

ASTEN
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Totaaloverzicht incidenten leerplicht

1
1

Totaal

Aanleiding onbekend

4

Verlofaanvraag

2

Uitstroomprofiel

3

Schorsing/verwijdering

Relatief verzuim

37

Problemen met gedrag/motivatie

6

Overig

Leerlingbespreking

Advisering

Conflict ouder(s)/leerling/school

Advies verlof/vrijstelling

Beroep op vrijstelling

AFHANDELING

Absoluut verzuim

INCIDENTEN

Onderstaande cijfers betreffen incidenten die in
schooljaar 2015-2016 zijn afgehandeld. Deze cijfers
komen niet een-op-een overeen met de cijfers processen-verbaal en vrijstellingen van de jaarlijkse leerplichttelling.

Negatieve haltafdoening/taakstraf

In schooljaar 2015-2016 zijn in totaal 216 incidenten
van 183 jongeren woonachtig in de gemeente Asten
in behandeling geweest bij leerplicht regio Zuidoost
Brabant. Voor een aantal jongeren geldt dus dat er
meerdere incidenten zijn gemeld.

Luxe verzuim

Naast meldingen over verzuim of vrijstellingsaan
vragen wordt er ook om andere redenen contact
opgenomen met en inzet gevraagd van leerplicht.
Dit worden incidenten genoemd.
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Afwijzing verlof/vrijstelling
Blijft op dezelfde school

1

Gedoogbeschikking (geen art.15)
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Inschakeling Hulpverlening
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Melding HALT
Melding JCO-LP
Naar (tijdelijk) project
Naar internaat/psychiatrische inrichting
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1

Niet meer kwalificatieplichtig
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4

Onbemiddelbaar wegens gedrag betrokkene
Onbemiddelbaar wegens weglopen/spoorloos leerling
Op school/onderwijsinstelling geplaatst

1

1

Proces verbaal n.a.v. absoluut verzuim
Proces verbaal n.a.v. luxe verzuim

1

1

Proces verbaal n.a.v. relatief verzuim
Schriftelijke/mondelinge waarschuwing

3

Ter kennisgeving aangenomen

32

4

3

Trajectbegeleiding

1

16

19

5

1

1

46

1

Uit voorzorg gemeld, maar geen verdere actie noodzakelijk

4

Verhuisd/vertrokken

4

Verzuim beeindigd

1

1
5

9
4

8

1

9

Vrijstelling art.11 g (verlof meer dan 10 schooldagen)
Vrijstelling art.5 sub a (lichamelijke of psychische gronden)

5

5

Vrijstelling art.5 sub b (bezwaar richting)
Vrijstelling art.5 sub c (bezoek buitenlandse school)

18

Vrijstelling vervangende leerplicht art.15

1

1

19
1

Vrijstelling vervangende leerplicht art.3a
Vrijstelling vervangende leerplicht art.3b
Nog in behandeling
Eindtotaal
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Bron: CLR

52

REGIOJAARVERSLAG LEERPLICHT/RMC 2015-2016

|

↑ BIJLAGE INHOUDSOPGAVE

RMC

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) ten
behoeve van voortijdig schoolverlaters Jongeren
tussen 18 en 23 jaar die zonder startkwalificatie het
onderwijs verlaten kunnen RMC-loopbaanbegeleiding
krijgen en worden begeleid naar school, werk of een
combinatie van beide.

Verzuim 18+

VSV

Op peildatum 1 oktober 2016 had 87,26% van de
22-jarigen woonachtig in Asten een startkwalificatie
(gemiddelde in de regio 85,39%).
Afgaand op de indicatieve vsv-cijfers telt Asten
18 nieuwe vsv’ers. Vorig jaar waren er 25 nieuwe
vsv’ers.

In 2015-2016 zijn er negen meldingen van 18+
verzuim gedaan over leerlingen woonachtig in
de gemeente Asten.

Verzuimmeldingen leerlingen 18+
gemeente Asten
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MBO
Totaal

ASTEN
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2.2 FACTSHEET GEMEENTE BERGEIJK

Son en
Breugel

Best
Oirschot

Nuenen
c.a.
Eindhoven

Veldhoven
ReuselDe Mierden

Bladel

Waalre

Eersel

Bergeijk

Valkenswaard

Gemert-Bakel

Laarbeek

Helmond
Deurne

GeldropMierlo

Relatief verzuim

Asten
HeezeLeende

Someren

Wettelijk verzuim

In het schooljaar 2015-2016 is over 19 leerlingen een
melding van wettelijk verzuim (relatief verzuim van
16 uur in vier lesweken) gedaan. Dit is 0,7% van alle
jeugdigen (gemiddelde regio: 0,7%).

Cranendonck

LEERPLICHT

Totaal aantal meldingen relatief verzuim

Op 1 augustus 2015 woonden er 2.803 jeugdigen van
5 t/m 17 jaar in de gemeente Bergeijk.

In 2015-2016 zijn 34 meldingen van ongeoorloofd
verzuim gedaan. Deze meldingen betroffen
33 leerlingen. Dit betekent dat 1,2% van alle jongeren
woonachtig in de gemeente Bergeijk in verband
met relatief verzuim in aanraking zijn gekomen met
leerplicht (gemiddelde regio 1,8%).
0,2% van de ouders van jongeren heeft vanwege
luxe verzuim met leerplicht te maken gekregen.
Het totaal aantal verzuimmeldingen is gestegen
sinds vorig schooljaar.

Aantal meldingen relatief verzuim
gemeente Bergeijk
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Haltstraf en Justitiële afdoeningen

28

In 2015-2016 zijn vier jongeren voor een Haltstraf
naar Halt gestuurd, een toename van drie.
Drie Haltstraffen zijn positief afgerond, geslaagd.
Een afdoening is niet geslaagd.
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21

In 2015-2016 zijn twee processen-verbaal wegens
relatief verzuim opgemaakt tegen jongeren en/of
ouders en een proces-verbaal vanwege luxe verzuim.
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Luxe verzuim

Bron: CLR

Relatief verzuim
Totaal

Aantal en resultaat Halt-afdoeningen gemeente Bergeijk
Postitief
afgesloten

Negatief
afgesloten
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Vrijstellingen

Absoluut verzuim

Aantal en soort vrijstellingen
gemeente Bergeijk schooljaar 2015-2016
en schooljaar 2014-2015
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In de gemeente Bergeijk waren in schooljaar
2015-2016 geen absoluut verzuimers.

Thuiszitters

Slechts een jongere woonachtig in de gemeente
Bergeijk is in schooljaar 2015-2016 een thuiszitter
geweest.

Bron: leerplichttelling

Lichamelijke en/of psychische gronden
Overwegende bedenkingen richting onderwijs
Schoolbezoek buitenland
Volgen ander onderwijs kwalificatieplichtigen
Totaal

BERGEIJK
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Totaaloverzicht incidenten leerplicht

Advies verlof/vrijstelling

1

Advisering

1

7

3

2

Totaal

Aanleiding onbekend

Verlofaanvraag

Uitstroomprofiel

Schorsing/verwijdering

Relatief verzuim

Problemen met gedrag/motivatie

Overig

Negatieve haltafdoening/taakstraf

Luxe verzuim

Leerlingbespreking

In schooljaar 2015-2016 zijn in totaal 98 incidenten
van 73 jongeren woonachtig in de gemeente Bergeijk
in behandeling geweest bij leerplicht regio Zuidoost
Brabant. Voor een aantal jongeren geldt dus dat er
meerdere incidenten zijn gemeld.

Conflict ouder(s)/leerling/school

Beroep op vrijstelling

AFHANDELING

Absoluut verzuim

INCIDENTEN

Naast meldingen over verzuim of vrijstellingsaanvragen wordt er ook om andere redenen contact opgenomen met en inzet gevraagd van leerplicht. Dit worden
incidenten genoemd.
Onderstaande cijfers betreffen incidenten die in
schooljaar 2015-2016 zijn afgehandeld. Deze cijfers
komen niet een-op-een overeen met de cijfers processen-verbaal en vrijstellingen van de jaarlijkse leerplichttelling.
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RMC

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) ten
behoeve van voortijdig schoolverlaters Jongeren
tussen 18 en 23 jaar die zonder startkwalificatie het
onderwijs verlaten kunnen RMC-loopbaanbegeleiding
krijgen en worden begeleid naar school, werk of
een combinatie van beide.

Verzuim 18+

In 2015-2016 is over slechts een leerling woonachtig
in Bergeijk een melding van 18+ verzuim gedaan.
Deze leerling staat ingeschreven op het mbo.

VSV

Op peildatum 1 oktober 2016 had 88,21%van de
22-jarigen woonachtig in Bergeijk een startkwalificatie
(gemiddelde in de regio 85,39% ).
Afgaand op de indicatieve vsv-cijfers telt
Bergeijk 23 nieuwe vsv’ers. Vorig jaar waren er
17 nieuwe vsv’ers.

BERGEIJK
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2.3 FACTSHEET GEMEENTE BEST

Laarbeek

Son en
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Oirschot
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Bergeijk

Valkenswaard

Wettelijk verzuim

Deurne

GeldropMierlo

Veldhoven
ReuselDe Mierden

Helmond

Nuenen
c.a.
Eindhoven

Gemert-Bakel

In het schooljaar 2015-2016 is over 26 leerlingen een
melding van wettelijk verzuim (relatief verzuim van
16 uur in vier lesweken) gedaan. Dit is 0,5 % van alle
jeugdigen (gemiddelde regio: 0,7%).

Asten
HeezeLeende

Someren

Totaal aantal meldingen relatief verzuim

Cranendonck

In 2015-2016 zijn 75 meldingen van ongeoorloofd
verzuim gedaan. Deze meldingen betroffen 71
leerlingen. Dit betekent dat 1,5% van alle jongeren
woonachtig in de gemeente Best in verband met
relatief verzuim in aanraking zijn gekomen met
leerplicht (gemiddelde regio 1,8%). 0,2% van de
ouders van jongeren heeft vanwege luxe verzuim met
leerplicht te maken gekregen. Het totaal aantal
verzuimmeldingen is met 7% geste¬gen sinds vorig
schooljaar (gemiddelde toename in de regio 7,8%).
Het aantal meldingen relatief verzuim is afgenomen
met 5,8% (gemiddelde toename in de regio 7,8%).

LEERPLICHT

Op 1 augustus 2015 woonden er 4.784 jeugdigen van
5 t/m 17 jaar in de gemeente Best.

Relatief verzuim
Aantal meldingen relatief verzuim
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Haltstraf en Justitiële afdoeningen

In 2015-2016 zijn vier jongeren voor een Haltstraf
naar Halt gestuurd, een toename van twee.
Twee Haltstraffen zijn positief afgerond, geslaagd.
Een Haltstraf is negatief afgesloten. In schooljaar
2014-2015 waren beide Haltstraffen niet geslaagd.
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In 2015-2016 zijn twee processen-verbaal wegens
relatief verzuim opgemaakt tegen jongeren en/of
ouders en zeven processenverbaal vanwege luxe
verzuim.
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Luxe verzuim
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Vrijstellingen

Absoluut verzuim

Aantal en soort vrijstellingen
gemeente Best schooljaar
2015-2016 en schooljaar 2014-2015
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In 2015-2016 hebben vier leerplichtige kinderen/
jongeren enige tijd niet ingeschreven gestaan. Dit zijn
er drie meer dan vorig schooljaar. In veel gevallen is
een administratieve fout de oorzaak van een melding
absoluut verzuim. Er zijn dit schooljaar dan ook geen
processen-verbaal wegens absoluut verzuim opgemaakt.

Thuiszitters

In schooljaar 2015-2016 waren er in de gemeente
Best twee jongeren die enige tijd of langere tijd niet
naar school gegaan zijn.

Bron: leerplichttelling

Lichamelijke en/of psychische gronden

Schoolbezoek buitenland

Aantallen thuiszitters volgens de landelijke
definitie in de gemeente Best

Volgen ander onderwijs kwalificatieplichtigen
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Bij aanvang schooljaar

Bron: leerplichttelling

Aantal nieuwe gevallen daarna
Langer dan drie maanden
Verhuisd
Opgelost
18 jaar geworden
Actueel aantal thuiszitters

BEST
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Totaaloverzicht incidenten leerplicht
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Overig
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Leerlingbespreking
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Beroep op vrijstelling

AFHANDELING

Absoluut verzuim

INCIDENTEN

Onderstaande cijfers betreffen incidenten die in
schooljaar 2015-2016 zijn afgehandeld. Deze cijfers
komen niet een-op-een overeen met de cijfers processen-verbaal en vrijstellingen van de jaarlijkse leerplichttelling.

Negatieve haltafdoening/taakstraf

In schooljaar 2015-2016 zijn in totaal 288 incidenten
van 231 jongeren woonachtig in de gemeente Best in
behandeling geweest bij leerplicht regio Zuidoost
Brabant. Voor een aantal jongeren geldt dus dat er
meerdere incidenten zijn gemeld.

Luxe verzuim

Naast meldingen over verzuim of vrijstellingsaan
vragen wordt er ook om andere redenen contact
opgenomen met en inzet gevraagd van leerplicht.
Dit worden incidenten genoemd.
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RMC

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) ten
behoeve van voortijdig schoolverlaters Jongeren
tussen 18 en 23 jaar die zonder startkwalificatie het
onderwijs verlaten kunnen RMC-loopbaanbegeleiding
krijgen en worden begeleid naar school, werk of een
combinatie van beide.

Verzuim 18+

In 2015-2016 zijn er 32 meldingen van 18+ verzuim
gedaan over leerlingen woonachtig in Best.

VSV

Op peildatum 1 oktober 2016 had 84,21% van de
22-jarigen woonachtig in Best een startkwalificatie
(gemiddelde in de regio 85,39%).
Afgaand op de indicatieve vsv-cijfers telt Best
31 nieuwe vsv’ers. Vorig jaar waren er 45 nieuwe
vsv’ers.

Verzuimmeldingen leerlingen 18+
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2.4 FACTSHEET GEMEENTE BLADEL
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Wettelijk verzuim

In het schooljaar 2015-2016 is over 15 leerlingen een
melding van wettelijk verzuim (relatief verzuim van
16 uur in vier lesweken) gedaan. Dit is 0,5% van alle
jeugdigen (gemiddelde regio: 0,7%).

Cranendonck

LEERPLICHT

Op 1 augustus 2015 woonden er 2970 jeugdigen van
5 t/m 17 jaar in de gemeente Bladel.
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gemeente Bladel
0

5

10

15

20

25

30

35

29
35

3

2014
2015

20
23

Luxe verzuim

Bron: CLR

Relatief verzuim
Totaal
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Totaal aantal meldingen relatief verzuim

In 2015-2016 zijn 35 meldingen van ongeoorloofd
verzuim gedaan. Deze meldingen betroffen 26
leerlingen. Dit betekent dat 0,9% van alle jongeren
woonachtig in de gemeente Bladel in verband met
relatief verzuim in aanraking zijn gekomen met
leerplicht (gemiddelde regio 1,8%).
0,2% van de ouders van jongeren heeft vanwege luxe
verzuim met leerplicht te maken gekregen. Het totaal
aantal verzuimmeldingen is gestegen sinds vorig
schooljaar.

Haltstraf en Justitiële afdoeningen

6

2015
2016

Relatief verzuim

Someren

|

In 2015-2016 zijn twee jongeren voor een Haltstraf
naar Halt gestuurd, een meer dan vorig schooljaar.
De Haltstraffen zijn met een positief resultaat
afgerond.
In 2015-2016 zijn zes processenverbaal vanwege
luxe verzuim opgemaakt tegen ouders. Er zijn geen
processen-verbaal wegens relatiefverzuim opgemaakt
tegen jongeren en/of ouders.

↑ BIJLAGE INHOUDSOPGAVE

Vrijstellingen

Absoluut verzuim

In de gemeente Bladel waren in schooljaar 2015-2016
geen absoluut verzuimers.

Aantal en soort vrijstellingen
gemeente Bladel schooljaar
2015-2016 en schooljaar 2014-2015
0

1

2

3

4

5

6

Thuiszitters
7

2015
2016

1
0
3
0
4

2014
2015

1
0
3
0
4

In schooljaar 2015-2016 waren er, evenals in
schooljaar 2014-2015, geen thuiszitters in de
gemeente Bladel.

Bron: leerplichttelling

Lichamelijke en/of psychische gronden
Overwegende bedenkingen richting onderwijs
Schoolbezoek buitenland
Volgen ander onderwijs kwalificatieplichtigen
Totaal
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Totaaloverzicht incidenten leerplicht

Advies verlof/vrijstelling

1

Advisering

1

Totaal

Aanleiding onbekend

Verlofaanvraag

Uitstroomprofiel

Schorsing/verwijdering

Relatief verzuim

Problemen met gedrag/motivatie

Overig

Negatieve haltafdoening/taakstraf

Conflict ouder(s)/leerling/school

Beroep op vrijstelling

AFHANDELING

Absoluut verzuim

INCIDENTEN

Onderstaande cijfers betreffen incidenten die in
schooljaar 2015-2016 zijn afgehandeld. Deze cijfers
komen niet een-op-een overeen met de cijfers processen-verbaal en vrijstellingen van de jaarlijkse leerplichttelling.

Luxe verzuim

In schooljaar 2015-2016 zijn in totaal 84 incidenten
van 69 jongeren woonachtig in de gemeente Bladel in
behandeling geweest bij leerplicht regio Zuidoost
Brabant. Voor een aantal jongeren geldt dus dat er
meerdere incidenten zijn gemeld.

Leerlingbespreking

Naast meldingen over verzuim of vrijstellingsaan
vragen wordt er ook om andere redenen contact
opgenomen met en inzet gevraagd van leerplicht.
Dit worden incidenten genoemd.
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RMC

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) ten
behoeve van voortijdig schoolverlaters Jongeren
tussen 18 en 23 jaar die zonder startkwalificatie het
onderwijs verlaten kunnen RMC-loopbaanbegeleiding
krijgen en worden begeleid naar school, werk of een
combinatie van beide.

Verzuim 18+

In 2015-2016 zijn er 10 meldingen van 18+ verzuim
gedaan over leerlingen woonachtig in Bladel.

VSV

Op peildatum 1 oktober 2016 had 83,52 % van de
22-jarigen woonachtig in Bladel een startkwalificatie
(gemiddelde in de regio 85,39%).
Afgaand op de indicatieve vsv-cijfers telt Bladel
15 nieuwe vsv’ers. Vorig jaar waren er 20 nieuwe
vsv’ers.

Verzuimmeldingen leerlingen 18+
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2.5 FACTSHEET GEMEENTE CRANENDONCK
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Relatief verzuim
Wettelijk verzuim

Cranendonck

LEERPLICHT

Op 1 augustus 2015 woonden er 2.887 jeugdigen
van 5 t/m 17 jaar in de gemeente Cranendonck.

Aantal meldingen relatief verzuim
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Relatief verzuim
Totaal

66

FACTSHEET LEERPLICHT/RMC 2015-2016

Totaal aantal meldingen relatief verzuim

In 2015-2016 zijn 23 meldingen van ongeoorloofd
verzuim gedaan. Deze meldingen betroffen 19
leerlingen. Dit betekent dat 0,7% van alle jongeren
woonachtig in de gemeente Cranendonck in verband
met relatief verzuim in aanraking zijn gekomen met
leerplicht (gemiddelde regio 1,8%). Slechts een ouder
heeft vanwege luxe verzuim met leerplicht te maken
gekregen.
Het totaal aantal verzuimmeldingen is gedaald ten
opzichte van schooljaar 2014-2015 (gemiddelde
toename in de regio is 7,8%).

Haltstraf en Justitiële afdoeningen

3

2014
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In het schooljaar 2015-2016 is over zeven leerlingen
een melding van wettelijk verzuim (relatief verzuim
van 16 uur in vier lesweken) gedaan. Dit is 0,2% van
alle jeugdigen (gemiddelde regio: 0,7%).

|

In 2015-2016 zijn er geen jongeren woonachtig in
Cranendonck voor een Haltstraf naar Halt gestuurd.
Er is in schooljaar 2015-2016 één proces-verbaal
opgemaakt vanwege luxeverzuim. Omdat de betreffende jongere gedurende het schooljaar verhuisd is
naar een andere regio, is dit proces-verbaal niet
meegenomen in de leerplichttelling voor de gemeente
Cranendonck.

↑ BIJLAGE INHOUDSOPGAVE

Vrijstellingen

Bij vier vrijstellingen vanwege lichamelijke en/of
psychische redenen betreft het kinderen die vanaf de
leerplichtige leeftijd een dagprogramma volgen bij
bijvoorbeeld een MKD of in een zorginstelling verblijven. Het is mogelijk dat deze kinderen op een later
moment naar regulier of speciaal onderwijs gaan.
Deze kinderen zijn voor wat betreft hun ontwikkeling
gebaat bij een latere instroom in het onderwijs.

Absoluut verzuim

In schooljaar 2015-2016 is 32 keer een onderzoek
uitgevoerd naar niet ingeschreven kinderen/jongeren.
Veelal waren deze kinderen/jongeren ingeschreven op
een school in België en is dit in de leerlingenadministratie gecorrigeerd. In- en uitschrijvingen van leerlingen op Belgische scholen gebeuren niet automatisch
via DUO. Er zijn geen processen-verbaal wegens
absoluut verzuim opgemaakt.

Thuiszitters

In schooljaar 2015-2016 is er geen thuiszitter geweest
in de gemeente Cranendonck.

Aantal en soort vrijstellingen
gemeente Cranendonck schooljaar
2015-2016 en schooljaar 2014-2015
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In schooljaar 2016-2017 zal extra ingezet worden
op een maatwerktraject (onderwijszorgtraject) voor
de individuele leerling. Dit met name in het voortgezet
onderwijs waar thuiszitten het meeste voorkomt.
Hierin wordt samengewerkt met o.a. het Loket
Passend Onderwijs (LPO) van het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Weert-NederweertCranendonck.

Bron: leerplichttelling

Lichamelijke en/of psychische gronden
Overwegende bedenkingen richting onderwijs
Schoolbezoek buitenland
Volgen ander onderwijs kwalificatieplichtigen
Totaal
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Totaaloverzicht incidenten leerplicht

Advies verlof/vrijstelling

1

Advisering

Totaal

Aanleiding onbekend

Verlofaanvraag

Uitstroomprofiel

Schorsing/verwijdering

Relatief verzuim

Problemen met gedrag/motivatie

Overig

Negatieve haltafdoening/taakstraf

Conflict ouder(s)/leerling/school

Beroep op vrijstelling

AFHANDELING

Absoluut verzuim

INCIDENTEN

Onderstaande cijfers betreffen incidenten die in
schooljaar 2015-2016 zijn afgehandeld. Deze cijfers
komen niet een-op-een overeen met de cijfers processen-verbaal en vrijstellingen van de jaarlijkse leerplichttelling.

Luxe verzuim

In schooljaar 2015-2016 zijn in totaal 87 incidenten
van 75 jongeren woonachtig in de gemeente Cranendonck in behandeling geweest bij leerplicht regio
Zuidoost Brabant. Voor een aantal jongeren geldt dus
dat er meerdere incidenten zijn gemeld.

Leerlingbespreking

Naast meldingen over verzuim of vrijstellingsaan
vragen wordt er ook om andere redenen contact
opgenomen met en inzet gevraagd van leerplicht.
Dit worden incidenten genoemd.

1

8

1

9

Afwijzing verlof/vrijstelling
Blijft op dezelfde school
Gedoogbeschikking (geen art.15)

5

5

Inschakeling Hulpverlening
Melding HALT
Melding JCO-LP
Naar (tijdelijk) project

1

1

1

2

Naar internaat/psychiatrische inrichting
Niet meer kwalificatieplichtig

1

Onbemiddelbaar wegens gedrag betrokkene
Onbemiddelbaar wegens weglopen/spoorloos leerling
Op school/onderwijsinstelling geplaatst

2

2

5

1

Proces verbaal n.a.v. absoluut verzuim
Proces verbaal n.a.v. luxe verzuim
Proces verbaal n.a.v. relatief verzuim

1

1

Schriftelijke/mondelinge waarschuwing

10

10

1

4

2

32

Ter kennisgeving aangenomen

2

1

Trajectbegeleiding
Uit voorzorg gemeld, maar geen verdere actie noodzakelijk

29

Verhuisd/vertrokken

1

1

1

Verzuim beeindigd

1

1

1

3

Vrijstelling art.11 g (verlof meer dan 10 schooldagen)
Vrijstelling art.5 sub a (lichamelijke of psychische gronden)

1

6

Vrijstelling art.5 sub b (bezwaar richting)

2

2

36

13

8

1

4

Vrijstelling art.5 sub c (bezoek buitenlandse school)
Vrijstelling vervangende leerplicht art.15
Vrijstelling vervangende leerplicht art.3a
Vrijstelling vervangende leerplicht art.3b
Nog in behandeling
Eindtotaal

1

1
0

14

1

0

3

0

18

0

0

1

1

87

Bron: CLR
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RMC

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) ten
behoeve van voortijdig schoolverlaters Jongeren
tussen 18 en 23 jaar die zonder startkwalificatie het
onderwijs verlaten kunnen RMC-loopbaanbegeleiding
krijgen en worden begeleid naar school, werk of een
combinatie van beide.

Verzuim 18+

In 2015-2016 zijn er acht meldingen van 18+ verzuim
gedaan over leerlingen woonachtig in Cranendonck.
Vorig jaar waren dit er vijf.
Omdat de jongeren ingeschreven staan aan een
mbo-school in Eindhoven zijn de verzuimmeldingen
afgehandeld door de leerplichtambtenaren van de
gemeente Eindhoven.

VSV

Op peildatum 1 oktober 2016 had 75,00% van de
22-jarigen woonachtig in Cranendonck een startkwalificatie (gemiddelde in de regio 85,39%).
Voor de gemeente Cranendonck geldt dat het percentage lager is als gevolg van het aantal nieuwkomers
(vluchtelingen en asielzoekers) die gedurende schooljaar 2015-2016 in de gemeente woonachtig waren.
Afgaand op de indicatieve vsv-cijfers telt Cranendonck
169 nieuwe vsv’ers (32 excl. vluchtelingen) Vorig jaar
waren er 96 nieuwe vsv’ers (31 excl. vluchtelingen ).
Het aantal vsv’ers (excl. vluchtelingen) is nagenoeg
gelijk gebleven.

CRANENDONCK
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2.6 FACTSHEET GEMEENTE DEURNE

Laarbeek

Son en
Breugel

Best
Oirschot

Nuenen
c.a.
Eindhoven

Bladel

Bergeijk

Valkenswaard

Relatief verzuim

Deurne

Wettelijk verzuim

Asten

Waalre

Eersel

Helmond

GeldropMierlo

Veldhoven
ReuselDe Mierden

Gemert-Bakel

HeezeLeende

Someren

In het schooljaar 2015-2016 is over 26 leerlingen een
melding van wettelijk verzuim (relatief verzuim van
16 uur in vier lesweken) gedaan. Dit is 0,6% van alle
jeugdigen (gemiddelde regio: 0,7%).

Cranendonck

Totaal aantal meldingen relatief verzuim
In 2015-2016 zijn 81 meldingen van ongeoorloofd
verzuim gedaan. Deze meldingen betroffen 68
leerlingen. Dit betekent dat 1,5% van alle jongeren
woonachtig in de gemeente Deurne in verband met
relatief verzuim in aanraking zijn gekomen met
leerplicht (gemiddelde regio 1,8%).
Het totaal aantal verzuimmeldingen is met 11%
gestegen sinds vorig schooljaar (gemiddelde
toename in de regio 7,8%).

LEERPLICHT

Op 1 augustus 2015 woonden er 4.641 jeugdigen
tussen 5 en 17 jaar in de gemeente Deurne.

Aantal meldingen relatief verzuim
gemeente Deurne
0
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Haltstraf en Justitiële afdoeningen

In 2015-2016 zijn vijf jongeren voor een straf naar
Halt gestuurd, dit is gelijk aan het schooljaar
2014-2015. 60% van de Haltstraffen zijn positief
afgerond (geslaagd), ten opzichte van 80% in
schooljaar 2014-2015.
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76
81

In 2015-2016 zijn, evenals in 2014-2015, vijf processen-verbaal wegens relatief verzuim opgemaakt
tegen jongeren en/of ouders en één proces-verbaal
vanwege luxe verzuim tegen ouders.

1

2014
2015

72
73

Luxe verzuim

Bron: CLR

Relatief verzuim

Aantal en resultaat Halt-afdoeningen gemeente Deurne

Totaal

Postitief
afgesloten

Negatief
afgesloten

NIET
IN
in behandeling uitvoering

Eindtotaal

15-16 14-15 15-16 14-15 15-16 14-15 15-16 14-15 15-16 14-15
Deurne

3

4

2

1

-

-

-

-

5

5

Bron: Bureau Halt
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Vrijstellingen

In totaal waren er in 2015-2016 drie vrijstellingen
minder dan in het voorgaande schooljaar.
Ruim 80% van de vrijstellingen op lichamelijk en/of
psychische gronden betreft vrijstellingen voor
kinderen, die vanaf de leerplichtige leeftijd (5 jaar)
een dagprogramma volgen bij een zorginstelling,
dan wel in een zorginstelling verblijven.

Absoluut verzuim

In 2015-2016 hebben vier leerplichtige kinderen/
jongeren enige tijd niet ingeschreven gestaan op een
school. Dit zijn er zeven minder dan vorig schooljaar.
Er is dit schooljaar geen proces-verbaal wegens
absoluut verzuim opgemaakt.

Thuiszitters

In de gemeente Deurne waren er vijf jongeren
die enige tijd of langere tijd niet naar school
gegaan zijn.

Aantal en soort vrijstellingen gemeente
Deurne schooljaar 2015-2016 en
schooljaar 2014-2015

Aantallen thuiszitters volgens de landelijke
definitie in de gemeente Deurne
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Bron: leerplichttelling

Lichamelijke en/of psychische gronden
Overwegende bedenkingen richting onderwijs
Schoolbezoek buitenland
Volgen ander onderwijs kwalificatieplichtigen
Totaal
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Bron: leerplichttelling

Bij aanvang schooljaar
Aantal nieuwe gevallen daarna
Langer dan drie maanden
Verhuisd
18 jaar geworden
Opgelost
Actueel aantal thuiszitters
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Totaaloverzicht incidenten leerplicht

Advies verlof/vrijstelling

1

Advisering

4

1
14

8

2

Totaal

Aanleiding onbekend

Verlofaanvraag

Uitstroomprofiel

Schorsing/verwijdering

Relatief verzuim

Problemen met gedrag/motivatie

Overig

Negatieve haltafdoening/taakstraf

Conflict ouder(s)/leerling/school

Beroep op vrijstelling

AFHANDELING

Absoluut verzuim

INCIDENTEN

Onderstaande cijfers betreffen incidenten die in
schooljaar 2015-2016 zijn afgehandeld. Deze cijfers
komen niet een-op-een overeen met de cijfers processen-verbaal en vrijstellingen van de jaarlijkse leerplichttelling.

Luxe verzuim

In schooljaar 2015-2016 zijn in totaal 229 incidenten
van 161 jongeren woonachtig in de gemeente Deurne
in behandeling geweest bij leerplicht regio Zuidoost
Brabant. Voor een aantal jongeren geldt dus dat er
meerdere incidenten zijn gemeld.

Leerlingbespreking

Naast meldingen over verzuim of vrijstellingsaanvragen wordt er ook om andere redenen contact opgenomen met en inzet gevraagd van leerplicht. Dit worden
incidenten genoemd.

3

5

6

34

Afwijzing verlof/vrijstelling
1

4

Blijft op dezelfde school
1

Gedoogbeschikking (geen art.15)

1

Inschakeling Hulpverlening

1

2

5

2

1

Melding HALT

6
1

3

4

4

1

Melding JCO-LP

1
1

Naar (tijdelijk) project

1
3

Naar internaat/psychiatrische inrichting
Niet meer kwalificatieplichtig

1

1

1

10

1

1

1

4
6

9

Onbemiddelbaar wegens gedrag betrokkene
Onbemiddelbaar wegens weglopen/spoorloos leerling

2

Op school/onderwijsinstelling geplaatst

6

2
1

19

Proces verbaal n.a.v. absoluut verzuim
Proces verbaal n.a.v. luxe verzuim

1

Proces verbaal n.a.v. relatief verzuim

1

1

2

Schriftelijke/mondelinge waarschuwing

2

46

48

1

Ter kennisgeving aangenomen

1

1

Uit voorzorg gemeld, maar geen verdere actie noodzakelijk
Verhuisd/vertrokken

3

1

2

21

1

Trajectbegeleiding

14

2

1

26

1

1

3

1

4

20

1

6
3

Verzuim beeindigd
Vrijstelling art.11 g (verlof meer dan 10 schooldagen)
Vrijstelling art.5 sub a (lichamelijke of psychische gronden)

2

3

1

1

1

3
1

5
4

Vrijstelling art.5 sub b (bezwaar richting)
12

Vrijstelling art.5 sub c (bezoek buitenlandse school)

12

Vrijstelling vervangende leerplicht art.15
Vrijstelling vervangende leerplicht art.3a
Vrijstelling vervangende leerplicht art.3b
2

Nog in behandeling
Eindtotaal
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25

3

71

4

1

9

6

74

2

6

11

4

6

4

229

Bron: CLR
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RMC

RMC: Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)
ten behoeve van voortijdig schoolverlaters Jongeren
tussen 18 en 23 jaar die zonder startkwalificatie het
onderwijs verlaten kunnen RMC-loopbaanbegeleiding
krijgen en worden begeleid naar school, werk of een
combinatie van beide.

Verzuim 18+

In 2015-2016 zijn er 33 meldingen van 18+ verzuim
gedaan over leerlingen woonachtig in de gemeente
Deurne. Dit is een toename van 83% t.o.v. schooljaar
2014-2015.

VSV

Op peildatum 1 oktober 2016 had 90,24% van de
22-jarigen woonachtig in Deurne een startkwalificatie
(gemiddelde in de regio 85,39% ).
Afgaand op de indicatieve vsv-cijfers telt Deurne 40
nieuwe (potentiële ) vsv’ers. Vorig jaar waren er 37
nieuwe (potentiële) vsv’ers.

Verzuimmeldingen leerlingen 18+
gemeente Deurne
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2.7 FACTSHEET GEMEENTE EERSEL

Best

Laarbeek

Son en
Breugel

Oirschot

Nuenen
c.a.
Eindhoven

Bladel

Valkenswaard

Bergeijk

Deurne

Asten

Waalre

Eersel

Helmond

GeldropMierlo

Veldhoven
ReuselDe Mierden

Gemert-Bakel

HeezeLeende

Someren

Wettelijk verzuim
Cranendonck

In het schooljaar 2015-2016 is over acht leerlingen
een melding van wettelijk verzuim (relatief verzuim
van 16 uur in vier lesweken) gedaan. Dit is 0,3% van
alle jeugdigen (gemiddelde regio: 0,7%).

LEERPLICHT

Op 1 augustus 2015 woonden er 2.622 jeugdigen
van 5 t/m 17 jaar in de gemeente Eersel.

Aantal meldingen relatief verzuim
gemeente Eersel
0
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20

In 2015-2016 is een proces-verbaal wegens relatief
verzuim opgemaakt tegen jongeren en/of ouders en
zes processen-verbaal vanwege luxe verzuim.

22

3
13
16

Luxe verzuim

Bron: CLR

Relatief verzuim
Totaal

74

In 2015-2016 zijn 22 meldingen van ongeoorloofd
verzuim ge¬daan. Deze meldingen betroffen 19
leerlingen. Dit betekent dat 0,7% van alle jongeren
woonachtig in de gemeente Eersel in verband met
relatief verzuim in aanraking zijn gekomen met
leerplicht (gemiddelde regio 1,8%).
0,3% van de ouders van jongeren heeft vanwege luxe
verzuim met leerplicht te maken gekregen.

In 2015-2016 is een jongere voor een Haltstraf naar
Halt gestuurd, gelijk aan 2014-2015. Deze Haltstraf is
positief afgerond, geslaagd.

15

2014
2015

Totaal aantal meldingen relatief verzuim

Haltstraf en Justitiële afdoeningen

25
7

2015
2016

Relatief verzuim
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Vrijstellingen

Absoluut verzuim

Aantal en soort vrijstellingen gemeente
Eersel schooljaar 2015-2016 en
schooljaar 2014-2015
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In de gemeente Eersel waren in schooljaar 2015-2016
geen absoluut verzuimers.

Thuiszitters

In schooljaar 2015-2016 waren er, evenals in
schooljaar 2014-2015, geen thuiszitters in de
gemeente Eersel.

Bron: leerplichttelling

Lichamelijke en/of psychische gronden
Overwegende bedenkingen richting onderwijs
Schoolbezoek buitenland
Volgen ander onderwijs kwalificatieplichtigen
Totaal
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Totaaloverzicht incidenten leerplicht

Advies verlof/vrijstelling

2
2

Advisering

Totaal

Aanleiding onbekendaal

Verlofaanvraag

Uitstroomprofiel

Schorsing/verwijdering

Relatief verzuim

Problemen met gedrag/motivatie

Overig

Negatieve haltafdoening/taakstraf

Luxe verzuim

Leerlingbespreking

Beroep op vrijstelling

AFHANDELING

Absoluut verzuim

INCIDENTEN

Cijfers op de volgende pagina betreffen incidenten
die in schooljaar 2015-2016 zijn afgehandeld. Deze
cijfers komen niet een-op-een overeen met de cijfers
processen-verbaal en vrijstellingen van de jaarlijkse
leerplichttelling.

In schooljaar 2015-2016 zijn in totaal 61 incidenten
van 50 jongeren woonachtig in de gemeente Eersel
in behandeling geweest bij leerplicht regio Zuidoost
Brabant. Voor een aantal jongeren geldt dus dat er
meerdere incidenten zijn gemeld.

Conflict ouder(s)/leerling/school

Naast meldingen over verzuim of vrijstellingsaan
vragen wordt er ook om andere redenen contact
opgenomen met en inzet gevraagd van leerplicht.
Dit worden incidenten genoemd.
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1
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Onbemiddelbaar wegens gedrag betrokkene
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7
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Schriftelijke/mondelinge waarschuwing
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Ter kennisgeving aangenomen
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Trajectbegeleiding
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Uit voorzorg gemeld, maar geen verdere actie noodzakelijk
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Vrijstelling art.11 g (verlof meer dan 10 schooldagen)
Vrijstelling art.5 sub a (lichamelijke of psychische gronden)
Vrijstelling art.5 sub b (bezwaar richting)
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Vrijstelling art.5 sub c (bezoek buitenlandse school)

1

Vrijstelling vervangende leerplicht art.15
Vrijstelling vervangende leerplicht art.3a
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RMC

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) ten
behoeve van voortijdig schoolverlaters Jongeren
tussen 18 en 23 jaar die zonder startkwalificatie het
onderwijs verlaten kunnen RMC-loopbaanbegeleiding
krijgen en worden begeleid naar school, werk of een
combinatie van beide.

Verzuim 18+

In 2015-2016 zijn er 8 meldingen van 18+ verzuim
gedaan over leerlingen woonachtig in Eersel.

VSV

Op peildatum 1 oktober 2016 had 85,80 % van de
22-jarigen woonachtig in Eersel een startkwalificatie
(gemiddelde in de regio 85,39% ).
Afgaand op de indicatieve vsv-cijfers telt
Eersel 16 nieuwe vsv’ers. Vorig jaar waren er
26 nieuwe vsv’ers.

Verzuimmeldingen leerlingen 18+
gemeente Eersel
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2.8 FACTSHEET GEMEENTE EINDHOVEN
Wettelijk verzuim
Son en
Breugel

Best
Oirschot

Nuenen
c.a.
Eindhoven

Veldhoven
ReuselDe Mierden

Bladel

Waalre

Eersel

Bergeijk

Laarbeek

Valkenswaard

In het schooljaar 2015-2016 is over 250 leerlingen
een melding van wettelijk verzuim (relatief verzuim
van 16 uur in vier lesweken) gedaan. Dit is 0,9% van
alle jeugdigen (gemiddelde regio: 0,7%).

Gemert-Bakel

Helmond
Deurne

GeldropMierlo

Totaal aantal meldingen relatief verzuim

Asten
HeezeLeende

In 2015-2016 zijn 776 meldingen van ongeoorloofd
verzuim gedaan. Deze meldingen betroffen 686
leerlingen. Dit betekent dat 2,3% van alle jongeren
woonachtig in de gemeente Eindhoven in verband
met relatief verzuim in aanraking zijn gekomen met
leerplicht (gemiddelde regio 1,8%).
0,1% van de ouders van jongeren heeft vanwege
luxe verzuim met leerplicht te maken gekregen.
Het totaal aantal verzuimmeldingen is met 15%
gestegen sinds vorig schooljaar (gemiddelde toename
in de regio 7,8%).
Het aantal meldingen relatief verzuim is toegenomen
met 20% (gemiddelde toename in de regio 7,8%).
Het aantal meldingen luxe verzuim is met de helft
afgenomen.

Someren

Cranendonck

LEERPLICHT
Op 1 augustus 2015 woonden er 28.938 jeugdigen
van 5 t/m 17 jaar in de gemeente Eindhoven.

Relatief verzuim
Aantal meldingen relatief verzuim
gemeente Eindhoven

Haltstraf en Justitiële afdoeningen

In 2015-2016 zijn 70 jongeren voor een Haltstraf naar
Halt gestuurd, een toename van 32. Dit is een gevolg
van de toename van het aantal leerlingen met een
melding relatief verzuim.
73% van de Haltstraffen zijn positief afgerond,
geslaagd , ten opzichte van 76% in schooljaar
2014-2015. Aan het einde van schooljaar 2015-2016
waren er nog 4 afdoeningen in uitvoering. Als deze
goed afgerond worden, is het percentage geslaagde
afdoeningen 79%.
19% van de Haltstraffen is negatief afgesloten.
Vorig schooljaar was dit 24%.
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Relatief verzuim
Totaal

Aantal en resultaat Halt-afdoeningen gemeente Eindhoven
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In 2015-2016 zijn 56 processen-verbaal wegens
relatief verzuim opgemaakt tegen jongeren en/of
ouders en zes processen-verbaal vanwege luxe
verzuim.

Vrijstellingen
Aantal en soort vrijstellingen
gemeente Eindhoven schooljaar
2015-2016 en schooljaar 2014-2015
0
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Absoluut verzuim

In 2015-2016 hebben 79 leerplichtige kinderen/
jongeren enige tijd niet ingeschreven gestaan.
Dit zijn er negen minder dan vorig schooljaar. In veel
gevallen is een administratieve fout de oorzaak van
een melding absoluut verzuim. Er zijn dit schooljaar
dan ook geen processen-verbaal wegens absoluut
verzuim opgemaakt.

Thuiszitters
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5
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9
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2015
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58
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135
Bron: leerplichttelling

Lichamelijke en/of psychische gronden

In de gemeente Eindhoven waren er 31 jongeren die
enige tijd of langere tijd niet naar school gegaan zijn.
Hoewel er, mede als gevolg van een betere signalering en registratie, sprake is van een groter aantal
nieuwe thuiszitters gedurende dit schooljaar in
vergelijking met vorig schooljaar, is het actuele aantal
thuiszitters op 1 oktober 2016 relatief veel geringer.
Daarnaast dient opgemerkt te worden dat er bij een
aantal thuiszitters sprake is van complexe multi
problem omstandigheden waardoor deze leerlingen
tijdelijk niet schoolbaar zijn. Relatief gaat het om
een klein aantal jongeren, 0,05 %, wat langer dan
3 maanden thuis zit.

Overwegende bedenkingen richting onderwijs
Schoolbezoek buitenland

Aantallen thuiszitters volgens de landelijke
definitie in de gemeente Eindhoven

Volgen ander onderwijs kwalificatieplichtigen
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Ruim 2/3 van de leerlingen met een vrijstelling vanwege medische en/of psychische gronden, betreft jonge
kinderen die na het bereiken van de leerplichtige
leeftijd (5 jaar) nog niet instromen op een school,
maar langer verblijven bij bijv. Lunetzorg of een MKD,
dan wel een zorginstelling. Deze kinderen zijn gebaat
bij een latere instroom in het onderwijs en gaan
veelal op een later moment naar regulier of speciaal
onderwijs.
Het overige deel van de vrijstellingen op lichamelijke
en/of psychische gronden betreft leerlingen die op een
school ingeschreven staan, maar waarvoor ouders
een vrijstelling aanvragen. Voor dit deel wordt in
samenwerking met het onderwijs en jeugdhulp ingezet
op het verminderen van het aantal vrijstellingen
middels het arrangeren van onderwijs-zorgtrajecten.
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Bij aanvang schooljaar
Aantal nieuwe gevallen daarna
Langer dan drie maanden
Verhuisd
Opgelost
18 jaar geworden
Actueel aantal thuiszitters

EINDHOVEN

|

79

BIJLAGE INHOUDSOPGAVE ↑

Totaaloverzicht incidenten leerplicht

3
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3

7

3

2

2

4

36

4

14

23

Afwijzing verlof/vrijstelling

3

Blijft op dezelfde school
6

6

15

2

152

6

19

Inschakeling Hulpverlening

1

4

Totaal

3

Aanleiding onbekend

4

1

Verlofaanvraag

9

Uitstroomprofiel

Problemen met gedrag/motivatie

16

8

Schorsing/verwijdering

Overig

99

Advisering

Relatief verzuim

Leerlingbespreking

14

Luxe verzuim

Conflict ouder(s)/leerling/school

5

Advies verlof/vrijstelling

Gedoogbeschikking (geen art.15)

Negatieve haltafdoening/taakstraf

In schooljaar 2015-2016 zijn in totaal 1.589 incidenten
van 1.215 jongeren woonachtig in de gemeente
Eindhoven in behandeling geweest bij leerplicht
regio Zuidoost Brabant. Voor een aantal jongeren
geldt dus dat er meerdere incidenten zijn gemeld.

Beroep op vrijstelling

AFHANDELING

Absoluut verzuim

INCIDENTEN

Naast meldingen over verzuim of vrijstellingsaan
vragen wordt er ook om andere redenen contact
opgenomen met en inzet gevraagd van leerplicht.
Dit worden incidenten genoemd.
Onderstaande cijfers betreffen incidenten die in
schooljaar 2015-2016 zijn afgehandeld. Deze cijfers
komen niet een-op-een overeen met de cijfers
processen-verbaal en vrijstellingen van de jaarlijkse
leerplichttelling.
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RMC

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) ten
behoeve van voortijdig schoolverlaters Jongeren
tussen 18 en 23 jaar die zonder startkwalificatie het
onderwijs verlaten kunnen RMC-loopbaanbegeleiding
krijgen en worden begeleid naar school, werk of een
combinatie van beide. De gemeente Eindhoven is
uitvoerder van de RMC-functie voor de subregio
Eindhoven-de Kempen.

Verzuim 18+

In 2015-2016 zijn er 364 meldingen van 18+ verzuim
gedaan over leerlingen woonachtig in de regio
Eindhoven-de Kempen waarvan 190 over leerlingen
woonachtig in Eindhoven.

VSV

Op peildatum 1 oktober 2016 had 87,83% van
de 22-jarigen woonachtig in Eindhoven een
startkwalificatie (gemiddelde in de regio 85,39%).
Afgaand op de indicatieve vsv-cijfers telt Eindhoven
342 nieuwe vsv’ers (334 excl. vluchtelingen).
Vorig jaar waren er 374 nieuwe vsv’ers
(373 excl. vluchtelingen).

Verzuimmeldingen leerlingen 18+
Eindhoven-de Kempen
0

Verzuimmeldingen leerlingen 18+
gemeente Eindhoven
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2.9 FACTSHEET GEMEENTE GELDROP-MIERLO

Best
Oirschot

Waalre

Eersel

Valkenswaard

Bergeijk

Wettelijk verzuim

Deurne

GeldropMierlo

Veldhoven
Bladel

Relatief verzuim

Helmond

Nuenen
c.a.
Eindhoven

ReuselDe Mierden

Gemert-Bakel

Laarbeek

Son en
Breugel

In het schooljaar 2015-2016 is over 40 leerlingen een
melding van wettelijk verzuim (relatief verzuim van
16 uur in vier lesweken) gedaan. Dit is 0,7 % van alle
jeugdigen (gemiddelde regio: 0,7%).

Asten
HeezeLeende

Someren

Cranendonck

Totaal aantal meldingen relatief verzuim

In 2015-2016 zijn 173 meldingen van ongeoorloofd
verzuim gedaan. Deze meldingen betroffen 151 leerlingen. Dit betekent dat 2,6% van alle jongeren
woonachtig in de gemeente Geldrop-Mierlo in verband
met relatief verzuim in aanraking zijn gekomen met
leerplicht (gemiddelde regio 1,8%).
0,2 % van de ouders van jongeren heeft vanwege
luxe verzuim met leerplicht te maken gekregen.
Het totaal aantal verzuimmeldingen is afgenomen met
15% sinds vorig schooljaar (gemiddelde toename in
de regio 7,8%).

LEERPLICHT

Op 1 augustus 2015 woonden er 5.830 jeugdigen van
5 t/m 17 jaar in de gemeente Geldrop-Mierlo.

Aantal meldingen relatief verzuim
gemeente Geldrop-Mierlo
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Haltstraf en Justitiële afdoeningen

In 2015-2016 zijn tien jongeren voor een Haltstraf
naar Halt gestuurd. Dit is een afname van vier vergeleken met voorgaand schooljaar. Dit kan het gevolg
zijn van de afname van meldingen relatief verzuim
gedurende dit schooljaar.
40% (vier) van de Haltstraffen zijn positief afgerond,
geslaagd, ten opzichte van 71,4% (10) in schooljaar
2014-2015. Aan het einde van schooljaar 2015-2016
waren er nog drie afdoeningen in uitvoering. Als deze
goed afgerond worden, is het percentage geslaagde
afdoeningen 70% en vergelijkbaar met vorig
schooljaar.
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Luxe verzuim
Relatief verzuim

Aantal en resultaat Halt-afdoeningen gemeente Geldrop-Mierlo

Totaal

Postitief
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Negatief
afgesloten

NIET
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Eindtotaal
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30% van de Haltstraffen is negatief afgesloten.
Vorig schooljaar was dit 14%. In 2015-2016 zijn
elf processen-verbaal wegens relatief verzuim
opgemaakt tegen jongeren en/of ouders.

Vrijstellingen

Acht van de 17 (art.5 sub a) betreft vrijstellingen
voor jonge kinderen die vanaf de leerplichtige leeftijd
(5 jaar) een dagprogramma volgen bij bijv. Lunetzorg
of een MKD, dan wel in een zorginstelling verblijven.
Deze kinderen gaan veelal op een later moment naar
regulier of speciaal onderwijs.

Absoluut verzuim

In 2015-2016 hebben 17 leerplichtige kinderen/
jongeren enige tijd niet ingeschreven gestaan. Dit is
er een minder dan vorig schooljaar. In veel gevallen is
een administratieve fout de oorzaak van een melding
absoluut verzuim. Er zijn dit schooljaar dan ook geen
processen-verbaal wegens absoluut verzuim
opgemaakt.

Thuiszitters

In de gemeente Geldrop-Mierlo waren er vijf
jongeren die enige tijd of langere tijd niet naar
school gegaan zijn.

Aantal en soort vrijstellingen
gemeente Geldrop-Mierlo schooljaar
2015-2016 en schooljaar 2014-2015
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Aantallen thuiszitters volgens de landelijke
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Lichamelijke en/of psychische gronden
Overwegende bedenkingen richting onderwijs
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Totaaloverzicht incidenten leerplicht
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Totaal

3

Aanleiding onbekend

34

Verlofaanvraag
2

Uitstroomprofiel

4

Schorsing/verwijdering

11

3

3

Relatief verzuim

4

23

Overig

2

2

Luxe verzuim

1

Leerlingbespreking

1

Advisering

Conflict ouder(s)/leerling/school

Beroep op vrijstelling

AFHANDELING
Advies verlof/vrijstelling

Absoluut verzuim

INCIDENTEN

Onderstaande cijfers betreffen incidenten die in
schooljaar 2015-2016 zijn afgehandeld. Deze cijfers
komen niet een-op-een overeen met de cijfers
processen-verbaal en vrijstellingen van de jaarlijkse
leerplichttelling.

Problemen met gedrag/motivatie

In schooljaar 2015-2016 zijn in totaal 420 incidenten
van 285 jongeren woonachtig in de gemeente
Geldrop-Mierlo in behandeling geweest bij leerplicht
regio Zuidoost Brabant. Voor een aantal jongeren
geldt dus dat er meerdere incidenten zijn gemeld.

Negatieve haltafdoening/taakstraf

Naast meldingen over verzuim of vrijstellingsaan
vragen wordt er ook om andere redenen contact
opgenomen met en inzet gevraagd van leerplicht.
Dit worden incidenten genoemd.
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RMC

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) ten
behoeve van voortijdig schoolverlaters Jongeren
tussen 18 en 23 jaar die zonder startkwalificatie het
onderwijs verlaten kunnen RMC-loopbaanbegeleiding
krijgen en worden begeleid naar school, werk of een
combinatie van beide.

Verzuim 18+

In 2015-2016 zijn er 31 meldingen van 18+ verzuim
gedaan over leerlingen woonachtig in Geldrop-Mierlo.

VSV

Op peildatum 1 oktober 2016 had 82,98% van de
22-jarigen woonachtig in Geldrop-Mierlo een startkwalificatie (gemiddelde in de regio 85,39% ).
Afgaand op de indicatieve vsv-cijfers telt
Geldrop-Mierlo 58 nieuwe vsv’ers. Vorig jaar waren
er 62 nieuwe vsv’ers.

Verzuimmeldingen leerlingen 18+
gemeente Geldrop-Mierlo
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2.10 FACTSHEET GEMEENTE GEMERT-BAKEL

Best
Oirschot

Nuenen
c.a.
Eindhoven

Veldhoven
ReuselDe Mierden

Bladel

Waalre

Eersel

Bergeijk

Valkenswaard

Gemert-Bakel

Laarbeek

Son en
Breugel

Relatief verzuim

Helmond
Deurne

GeldropMierlo

Wettelijk verzuim

In het schooljaar 2015-2016 is over 15 leerlingen een
melding van wettelijk verzuim (relatief verzuim van 16
uur in vier lesweken) gedaan. Dit is 0,3% van alle
jeugdigen (gemiddelde regio: 0,7%).

Asten
HeezeLeende

Someren

Cranendonck

Totaal aantal meldingen relatief verzuim

In 2015-2016 zijn 53 meldingen van ongeoorloofd
verzuim gedaan. Deze meldingen betroffen 48 leer
lingen. Dit betekent dat 1,1% van alle jongeren
woonachtig in de gemeente Gemert-Bakel in verband
met relatief verzuim in aanraking zijn gekomen met
leerplicht (gemiddelde regio 1,8%).
0,1% van de ouders van jongeren heeft vanwege
luxe verzuim met leerplicht te maken gekregen.

LEERPLICHT

Op 1 augustus 2015 woonden er 4.402 jeugdigen
van 5 t/m 17 jaar in de gemeente Gemert-Bakel.

Het totaal aantal verzuimmeldingen is met 15%
gestegen sinds vorig schooljaar (gemiddelde toename
in de regio 7,8%).

Aantal meldingen relatief verzuim
gemeente Gemert-Bakel
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Haltstraf en Justitiële afdoeningen
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In 2015-2016 zijn twee jongeren voor een Haltstraf
naar Halt gestuurd, een toename van één. Beide
straffen zijn met een positief resultaat afgerond.
In 2015-2016 is één proces-verbaal wegens relatief
verzuim opgemaakt tegen jongeren en/of ouders en
geen processenverbaal vanwege luxe verzuim. In
schooljaar 2014-2015 werden er drie processenverbaal opgemaakt vanwege relatief verzuim en één
vanwege luxe verzuim.
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Aantal en resultaat Halt-afdoeningen gemeente Gemert-Bakel
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Vrijstellingen

Absoluut verzuim

In 2015-2016 heeft een leerplichtig kind/jongere enige
tijd niet ingeschreven gestaan, één minder dan vorig
schooljaar. Er is dit schooljaar geen proces-verbaal
wegens absoluut verzuim opgemaakt.

Aantal en soort vrijstellingen
gemeente Gemert-Bakel schooljaar
2015-2016 en schooljaar 2014-2015
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Thuiszitters

In schooljaar 2015-2016 waren er in de gemeente
Gemert-Bakel geen thuiszitters.
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Totaaloverzicht incidenten leerplicht

3

Totaal

3

Aanleiding onbekend

5

Verlofaanvraag

Relatief verzuim

1

Uitstroomprofiel

Problemen met gedrag/motivatie

1

Schorsing/verwijdering

Overig

Negatieve haltafdoening/taakstraf

Conflict ouder(s)/leerling/school

Beroep op vrijstelling

AFHANDELING

Absoluut verzuim

INCIDENTEN

Onderstaande cijfers betreffen incidenten die in
schooljaar 2015-2016 zijn afgehandeld. Deze cijfers
komen niet een-op-een overeen met de cijfers
processen-verbaal en vrijstellingen van de jaarlijkse
leerplichttelling.

Luxe verzuim

In schooljaar 2015-2016 zijn in totaal 160 incidenten
van 123 jongeren woonachtig in de gemeente
Gemert-Bakel in behandeling geweest bij leerplicht
regio Zuidoost Brabant. Voor een aantal jongeren
geldt dus dat er meerdere incidenten zijn gemeld.

Leerlingbespreking

Naast meldingen over verzuim of vrijstellingsaan
vragen wordt er ook om andere redenen contact
opgenomen met en inzet gevraagd van leerplicht.
Dit worden incidenten genoemd.

Advies verlof/vrijstelling
Advisering

11

1

19

Afwijzing verlof/vrijstelling
Blijft op dezelfde school
Gedoogbeschikking (geen art.15)

2

2

3

6

1

11

24

1

Inschakeling Hulpverlening

8

1

1

Melding HALT

2

2

Melding JCO-LP
Naar (tijdelijk) project

1

1

Naar internaat/psychiatrische inrichting
Niet meer kwalificatieplichtig

3

2

1

Onbemiddelbaar wegens gedrag betrokkene

1

1

2

10

1

1

Onbemiddelbaar wegens weglopen/spoorloos leerling
Op school/onderwijsinstelling geplaatst

1

6

4

3

2

3

1

20

31

34

Proces verbaal n.a.v. absoluut verzuim
Proces verbaal n.a.v. luxe verzuim
Proces verbaal n.a.v. relatief verzuim

1

Schriftelijke/mondelinge waarschuwing

1

3

Ter kennisgeving aangenomen

2

1

1

1

10

1

2

5

1

13

Trajectbegeleiding
Uit voorzorg gemeld, maar geen verdere actie noodzakelijk

1

3

1

16

Verhuisd/vertrokken
Verzuim beeindigd

1

Vrijstelling art.11 g (verlof meer dan 10 schooldagen)

1

1

Vrijstelling art.5 sub a (lichamelijke of psychische gronden)

1

6

6

Vrijstelling art.5 sub b (bezwaar richting)
Vrijstelling art.5 sub c (bezoek buitenlandse school)
Vrijstelling vervangende leerplicht art.15
Vrijstelling vervangende leerplicht art.3a
Vrijstelling vervangende leerplicht art.3b
Nog in behandeling
Eindtotaal

1
17

10

8

37

1
2

6

11

53

2
12

2

2

160
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RMC

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) ten
behoeve van voortijdig schoolverlaters Jongeren
tussen 18 en 23 jaar die zonder startkwalificatie het
onderwijs verlaten kunnen RMC-loopbaanbegeleiding
krijgen en worden begeleid naar school, werk of een
combinatie van beide.

Verzuim 18+

In 2015-2016 zijn er 17 meldingen van 18+ verzuim
gedaan over leerlingen woonachtig in Gemert-Bakel.

VSV

Op peildatum 1 oktober 2016 had 88,42% van
de 22-jarigen woonachtig in Gemert-Bakel een
startkwalificatie (gemiddelde in de regio 85,39%).
Afgaand op de indicatieve vsv-cijfers telt
Gemert-Bakel 38 nieuwe vsv’ers. Vorig jaar waren
er 34 nieuwe vsv’ers.

Verzuimmeldingen leerlingen 18+
gemeente Gemert-Bakel
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2.11 FACTSHEET GEMEENTE HEEZE-LEENDE

Best
Oirschot

Nuenen
c.a.
Eindhoven

Veldhoven
ReuselDe Mierden

Bladel

Waalre

Eersel

Bergeijk

Valkenswaard

Gemert-Bakel

Laarbeek

Son en
Breugel

Helmond
Deurne

GeldropMierlo

Asten
HeezeLeende

Wettelijk verzuim

Someren

In het schooljaar 2015-2016 is over tien leerlingen
een melding van wettelijk verzuim (relatief verzuim
van 16 uur in vier lesweken) gedaan. Dit is 0,4% van
alle jeugdigen (gemiddelde regio: 0,7%).

Cranendonck

Totaal aantal meldingen relatief verzuim

LEERPLICHT

Op 1 augustus 2015 woonden er 2.229 jeugdigen van
5 t/m 17 jaar in de gemeente Heeze-Leende.

Aantal meldingen relatief verzuim
gemeente Heeze-Leende
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Luxe verzuim
Relatief verzuim
Totaal
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FACTSHEET LEERPLICHT/RMC 2015-2016

In 2015-2016 zijn 51 meldingen van ongeoorloofd
verzuim gedaan. Deze meldingen betroffen 47
leerlingen. Dit betekent dat 2,1% van alle jongeren
woonachtig in de gemeente Heeze-Leende in verband
met relatief verzuim in aanraking zijn gekomen met
leerplicht (gemiddelde regio 1,8%). 0,2% van de
ouders van jongeren heeft vanwege luxe verzuim
met leerplicht te maken gekregen.
Het totaal aantal verzuimmeldingen is met 42%
toegenomen sinds vorig schooljaar (gemiddelde
toename in de regio 7,8%).

Haltstraf en Justitiële afdoeningen

4
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2016

90

Relatief verzuim

|

In 2015-2016 zijn er geen jongeren verwezen naar
Halt. Er is één proces-verbaal wegens relatief verzuim
opgemaakt tegen jongeren en/of ouders.

↑ BIJLAGE INHOUDSOPGAVE

Vrijstellingen

Absoluut verzuim

Aantal en soort vrijstellingen
gemeente Heeze-Leende schooljaar
2015-2016 en schooljaar 2014-2015
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In 2015-2016 hebben drie leerplichtige kinderen/
jongeren enige tijd niet ingeschreven gestaan.
Dit zijn er twee meer dan vorig schooljaar. In veel
gevallen is een administratieve fout de oorzaak van
een melding absoluut verzuim. Er zijn dit schooljaar
dan ook geen processen-verbaal wegens absoluut
verzuim opgemaakt.

Thuiszitters

In de gemeente Heeze-Leende waren er twee
jongeren die enige tijd of langere tijd niet naar
school gegaan zijn.

Bron: leerplichttelling

Lichamelijke en/of psychische gronden
Overwegende bedenkingen richting onderwijs

Aantallen thuiszitters volgens de landelijke
definitie in de gemeente Heeze-Leende

Schoolbezoek buitenland
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Volgen ander onderwijs kwalificatieplichtigen
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Bij aanvang schooljaar
Aantal nieuwe gevallen daarna
Langer dan drie maanden
Verhuisd
Opgelost
18 jaar geworden
Actueel aantal thuiszitters
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Totaaloverzicht incidenten leerplicht

Totaal

Aanleiding onbekend

Verlofaanvraag

Uitstroomprofiel

Schorsing/verwijdering

3

Relatief verzuim

Leerlingbespreking

1

Problemen met gedrag/motivatie

Conflict ouder(s)/leerling/school

2

Overig

Beroep op vrijstelling

AFHANDELING

Absoluut verzuim

INCIDENTEN

Onderstaande cijfers betreffen incidenten die in
schooljaar 2015-2016 zijn afgehandeld. Deze cijfers
komen niet een-op-een overeen met de cijfers processen-verbaal en vrijstellingen van de jaarlijkse leerplichttelling.

Negatieve haltafdoening/taakstraf

In schooljaar 2015-2016 zijn in totaal 115 incidenten
van 97 jongeren woonachtig in de gemeente Heeze-Leende in behandeling geweest bij leerplicht regio
Zuidoost Brabant. Voor een aantal jongeren geldt dus
dat er meerdere incidenten zijn gemeld.

Luxe verzuim

Naast meldingen over verzuim of vrijstellingsaan
vragen wordt er ook om andere redenen contact
opgenomen met en inzet gevraagd van leerplicht.
Dit worden incidenten genoemd.

Advies verlof/vrijstelling
Advisering

1

7

Afwijzing verlof/vrijstelling
Blijft op dezelfde school

1

Gedoogbeschikking (geen art.15)

1

1

1

Inschakeling Hulpverlening

1

3

1

1

1

2

Melding HALT
Melding JCO-LP
Naar (tijdelijk) project

1

Naar internaat/psychiatrische inrichting
Niet meer kwalificatieplichtig
Onbemiddelbaar wegens gedrag betrokkene
Onbemiddelbaar wegens weglopen/spoorloos leerling
Op school/onderwijsinstelling geplaatst

2

1

2

1

1

2

9

Proces verbaal n.a.v. absoluut verzuim
Proces verbaal n.a.v. luxe verzuim
Proces verbaal n.a.v. relatief verzuim
Schriftelijke/mondelinge waarschuwing

1

Ter kennisgeving aangenomen

5

Trajectbegeleiding

1

Uit voorzorg gemeld, maar geen verdere actie noodzakelijk

2

3
1

1

1

14

18

2

2

10
1

14

1

17

Verhuisd/vertrokken
Verzuim beeindigd
Vrijstelling art.11 g (verlof meer dan 10 schooldagen)
Vrijstelling art.5 sub a (lichamelijke of psychische gronden)

4

1

5

35

35

Vrijstelling art.5 sub b (bezwaar richting)
Vrijstelling art.5 sub c (bezoek buitenlandse school)
Vrijstelling vervangende leerplicht art.15
Vrijstelling vervangende leerplicht art.3a
Vrijstelling vervangende leerplicht art.3b
Nog in behandeling
Eindtotaal

1
5

42

1
3

29

3

0

1

1

2

3

23

5
3

2

0

1

115
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RMC

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) ten
behoeve van voortijdig schoolverlaters Jongeren
tussen 18 en 23 jaar die zonder startkwalificatie het
onderwijs verlaten kunnen RMC-loopbaanbegeleiding
krijgen en worden begeleid naar school, werk of een
combinatie van beide.

Verzuim 18+

In 2015-2016 zijn er 10 meldingen van 18+ verzuim
gedaan over leerlingen woonachtig in Heeze-Leende

VSV

Op peildatum 1 oktober 2016 had 86,76% van de
22-jarigen woonachtig in Heeze-Leende een startkwalificatie (gemiddelde in de regio 85,39% ).
Afgaand op de indicatieve vsv-cijfers telt Heeze-Leende 11 nieuwe vsv’ers. Vorig jaar waren er 21 nieuwe
vsv’ers.

Verzuimmeldingen leerlingen 18+
gemeente Heeze-Leende
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2.12 FACTSHEET GEMEENTE HELMOND

Son en
Breugel

Best
Oirschot

Nuenen
c.a.
Eindhoven

Veldhoven
ReuselDe Mierden

Bladel

Waalre

Eersel

Bergeijk

Laarbeek

Valkenswaard

Gemert-Bakel

Helmond

Relatief verzuim

Deurne

GeldropMierlo

Wettelijk verzuim

Asten
HeezeLeende

In het schooljaar 2015-2016 is over 126 leerlingen
een melding van wettelijk verzuim (relatief verzuim
van 16 uur in vier lesweken) gedaan. Dit is 0,8% van
alle jeugdigen (gemiddelde regio: 0,7%).

Someren

Cranendonck

Totaal aantal meldingen relatief verzuim

In 2015-2016 zijn 364 meldingen van ongeoorloofd
verzuim gedaan. Deze meldingen betroffen 330
leerlingen. Dit betekent dat 2,2% van alle jongeren
woonachtig in de gemeente Helmond in verband met
relatief verzuim in aanraking zijn gekomen met
leerplicht (gemiddelde regio 1,8%).
Het totaal aantal verzuimmeldingen is toegenomen
met 10% (gemiddelde toename in de regio 7,8%).
Het aantal meldingen relatief verzuim is met 13%
toegenomen. Het aantal meldingen luxe verzuim
is met 26% toegenomen.

LEERPLICHT

Op 1 augustus 2015 woonden er 14.845 jeugdigen
tussen 5 en 17 jaar in de gemeente Helmond.

Aantal meldingen relatief verzuim
gemeente Helmond
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Haltstraf en Justitiële afdoeningen

24
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In 2015-2016 zijn 13 jongeren voor een straf naar
Halt gestuurd, drie minder dan in het vorige schooljaar. 61,5% van de Haltstraffen zijn positief afgerond
(geslaagd) ten opzichte van 87,5% in schooljaar
2014-2015. In 2015-2016 zijn 12 processen-verbaal
wegens relatief verzuim opgemaakt tegen jongeren
en/of ouders en vijf processen-verbaal vanwege
luxe verzuim.
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Luxe verzuim

Bron: CLR

Relatief verzuim

Aantal en resultaat Halt-afdoeningen gemeente Helmond

Totaal

Postitief
afgesloten

Negatief
afgesloten

NIET
IN
in behandeling uitvoering

Eindtotaal
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Helmond
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Vrijstellingen

In totaal waren er in 2015-2016 zes vrijstellingen
minder dan in het voorgaande schooljaar. Dit is met
name het gevolg van minder vrijstellingen vanwege
schoolbezoek in het buitenland.
Aantal en soort vrijstellingen
gemeente Helmond schooljaar
2015-2016 en schooljaar 2014-2015
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Absoluut verzuim

In 2015-2016 hebben 48 leerplichtige kinderen/
jongeren enige tijd niet ingeschreven gestaan op een
school. Dit zijn er 28 meer dan vorig schooljaar. In
veel gevallen was een administratieve fout de oorzaak
van een melding absoluut verzuim. Er zijn dit schooljaar geen processen-verbaal wegens absoluut
verzuim opgemaakt.

Thuiszitters

Het aantal thuiszitters is in het schooljaar 2015-2016
met één leerling toegenomen ten opzichte van het
voorgaande schooljaar.

Aantallen thuiszitters volgens de landelijke
definitie in de gemeente Helmond
0

Bron: leerplichttelling
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Bij aanvang schooljaar
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Langer dan drie maanden
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Totaaloverzicht incidenten leerplicht

1

17

1

3

8

4

11

1

1

1

8

25

3

2

INCIDENTEN
Afwijzing verlof/vrijstelling
Blijft op dezelfde school
Gedoogbeschikking (geen art.15)
Inschakeling Hulpverlening

1

Melding HALT

1

1

Melding JCO-LP

53

3

133

1

1

2

1

Niet meer kwalificatieplichtig

3

6

Onbemiddelbaar wegens gedrag betrokkene

1

38

10

14

10

1

Naar internaat/psychiatrische inrichting

4
36
13

1

Naar (tijdelijk) project

2
2

2

11
1

2

4

2

2

7
2

17

4

Onbemiddelbaar wegens weglopen/spoorloos leerling

5

1

Op school/onderwijsinstelling geplaatst

33

Proces verbaal n.a.v. absoluut verzuim

2

3

3

25

Proces verbaal n.a.v. luxe verzuim

1

9

5

14

Proces verbaal n.a.v. relatief verzuim

1

Schriftelijke/mondelinge waarschuwing

3

Ter kennisgeving aangenomen

1

Trajectbegeleiding

1

Uit voorzorg gemeld, maar geen verdere actie noodzakelijk

5

Verhuisd/vertrokken

9

24

27

1

Vrijstelling art.5 sub a (lichamelijke of psychische gronden)

13

Vrijstelling art.5 sub b (bezwaar richting)

91

1

3

1

15

2

3

176
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20

1
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14

1

1
3

6

1
6

1

1

Vrijstelling art.11 g (verlof meer dan 10 schooldagen)

6

5

277

3

12

15

6

1

Verzuim beeindigd

Vrijstelling art.5 sub c (bezoek buitenlandse school)

36
4

2

32

84
3

5

3

3

349

13

39

32

32

1

7

1

14

2
1

Totaal

Schorsing/verwijdering
2

2

Aanleiding onbekend

Relatief verzuim
36

6

2

Verlofaanvraag

Problemen met gedrag/motivatie

2

3

1

Advisering

AFHANDELING

Overig

3

6

Advies verlof/vrijstelling

Luxe verzuim

Leerlingbespreking

2

70

Beroep op vrijstelling

3
7

Absoluut verzuim

Conflict ouder(s)/leerling/school

Onderstaande cijfers betreffen incidenten die in
schooljaar 2015-2016 zijn afgehandeld. Deze cijfers
komen niet een-op-een overeen met de cijfers
processen-verbaal en vrijstellingen van de jaarlijkse
leerplichttelling.

Uitstroomprofiel

In schooljaar 2015-2016 zijn in totaal 1.248 incidenten
van 1.004 jongeren woonachtig in de gemeente
Helmond in behandeling geweest bij leerplicht regio
Zuidoost Brabant. Voor een aantal jongeren geldt dus
dat er meerdere incidenten zijn gemeld.

Negatieve haltafdoening/taakstraf

Naast meldingen over verzuim of vrijstellingsaan
vragen wordt er ook om andere redenen contact
opgenomen met en inzet gevraagd van leerplicht.
Dit worden incidenten genoemd.
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RMC

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) ten
behoeve van voortijdig schoolverlaters Jongeren
tussen 18 en 23 jaar die zonder startkwalificatie het
onderwijs verlaten kunnen RMC-loopbaanbegeleiding
krijgen en worden begeleid naar school, werk of een
combinatie van beide. De gemeente Helmond is
uitvoerder van de RMC-functie voor de subregio
Helmond-de Peel.

Verzuim 18+

In 2015-2016 zijn er 174 meldingen van 18+ verzuim
gedaan over leerlingen woonachtig in de regio
Helmond-de Peel en 101 in Helmond. Verzuim kan
een voorbode van voortijdig schoolverlaten zijn.
Om deze reden heeft de gemeente Helmond samen

met het ROC Ter AA het verzuimbeleid en de verzuim-
aanpak geïntensiveerd. Dit heeft geresulteerd in 48%
meer verzuimmeldingen in het schooljaar 2015-2016
dan in het voorgaande schooljaar in de regio
Helmond-de Peel en met 46% in Helmond.

VSV

VSV-ers zijn jongeren tot 23 jaar, die zonder startkwalificatie school verlaten hebben. Onder startkwalificatie
verstaan we een diploma op het Havo, VWO of MBO2
niveau. Op peildatum 1 oktober 2016 telde Helmond
7488 deelnemers in het VO en MBO. 163 van deze
jongeren was VSV-er (2,18%). Op dezelfde datum in
2015 bedroeg het totale aantal deelnemers 7377 en
waren er 166 VSV-ers (2,25%). Wij praten dus over
een afname VSV van 0,07% in 2016.
Verzuimmeldingen leerlingen 18+
Helmond
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2.13 FACTSHEET GEMEENTE LAARBEEK

Son en
Breugel

Best
Oirschot

Eindhoven
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Nuenen
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Veldhoven
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Deurne

GeldropMierlo

Relatief verzuim

Asten
HeezeLeende

Someren

Wettelijk verzuim

Valkenswaard

Bergeijk

Gemert-Bakel

Laarbeek

In het schooljaar 2015-2016 is over acht leerlingen een
melding van wettelijk verzuim (relatief verzuim van 16
uur in vier lesweken) gedaan. Dit is 0,2% van alle
jeugdigen (gemiddelde regio: 0,7%).

Cranendonck

Totaal aantal meldingen relatief verzuim

LEERPLICHT

In 2015-2016 zijn 48 meldingen van ongeoorloofd
verzuim gedaan. Deze meldingen betroffen 45 leerlingen. Dit betekent dat 1,3% van alle jongeren woonachtig in de gemeente Laarbeek in verband met relatief
verzuim in aanraking zijn gekomen met leerplicht
(gemiddelde regio 1,8%). Twee ouders van jongeren
hebben vanwege luxe verzuim met leerplicht te maken
gekregen.
Het totaal aantal verzuimmeldingen is met 45%
gestegen sinds vorig schooljaar (gemiddelde toename
in de regio 7,8%).

Op 1 augustus 2015 woonden er 3.377 jeugdigen van
5 t/m 17 jaar in de gemeente Laarbeek.

Aantal meldingen relatief verzuim
gemeente Laarbeek
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Haltstraf en Justitiële afdoeningen

46

In 2015-2016 zijn vier jongeren voor een straf naar
Halt gestuurd. Drie Haltstraffen zijn positief afgerond
(geslaagd). Vorig schooljaar zijn er geen jongeren naar
Halt gestuurd.
Evenals vorig schooljaar is er in 2015-2016 een
proces-verbaal wegens relatief verzuim opgemaakt
tegen jongeren en/of ouders.
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Luxe verzuim

Bron: CLR

Relatief verzuim

Aantal en resultaat Halt-afdoeningen gemeente Laarbeek

Totaal

Postitief
afgesloten

Negatief
afgesloten

NIET
IN
in behandeling uitvoering

Eindtotaal

15-16 14-15 15-16 14-15 15-16 14-15 15-16 14-15 15-16 14-15
Laarbeek
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Vrijstellingen

In totaal waren er in 2015-2016 drie vrijstellingen
wegens lichamelijke en/of psychische gronden meer
dan in het voorgaande schooljaar.
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7

In 2015-2016 waren er absoluut verzuimers in de
gemeente Laarbeek.

Thuiszitters

In de gemeente Laarbeek is een kind/jongere enige
tijd niet naar school gegaan.

Aantal en soort vrijstellingen
gemeente Laarbeek schooljaar
2015-2016 en schooljaar 2014-2015
0

Absoluut verzuim

8
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7
0
0
0
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0
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Bron: leerplichttelling

Lichamelijke en/of psychische gronden
Overwegende bedenkingen richting onderwijs
Schoolbezoek buitenland
Volgen ander onderwijs kwalificatieplichtigen
Totaal
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Totaaloverzicht incidenten leerplicht

In schooljaar 2015-2016 zijn in totaal 108 incidenten
van 75 jongeren woonachtig in de gemeente Laarbeek in behandeling geweest bij leerplicht regio
Zuidoost Brabant. Voor een aantal jongeren geldt dus
dat er meerdere incidenten zijn gemeld.

Naast meldingen over verzuim of vrijstellingsaanvragen wordt er ook om andere redenen contact opgenomen met en inzet gevraagd van leerplicht. Dit worden
incidenten genoemd.

Advies verlof/vrijstelling

1

Advisering

1

4

Totaal

Aanleiding onbekend

Verlofaanvraag

Uitstroomprofiel

Schorsing/verwijdering

Relatief verzuim

Problemen met gedrag/motivatie

Overig

Negatieve haltafdoening/taakstraf

Luxe verzuim

Leerlingbespreking

Conflict ouder(s)/leerling/school

Beroep op vrijstelling

AFHANDELING

Absoluut verzuim

INCIDENTEN

Onderstaande cijfers betreffen incidenten die in
schooljaar 2015-2016 zijn afgehandeld. Deze cijfers
komen niet een-op-een overeen met de cijfers processen-verbaal en vrijstellingen van de jaarlijkse leerplichttelling.
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Afwijzing verlof/vrijstelling
Blijft op dezelfde school
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Onbemiddelbaar wegens weglopen/spoorloos leerling
Op school/onderwijsinstelling geplaatst
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Proces verbaal n.a.v. luxe verzuim
Proces verbaal n.a.v. relatief verzuim

1

1

2

29

31

2

1

1

1
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Schriftelijke/mondelinge waarschuwing
Ter kennisgeving aangenomen
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1
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Trajectbegeleiding
Uit voorzorg gemeld, maar geen verdere actie noodzakelijk

16
1

Verhuisd/vertrokken
Verzuim beeindigd

3

Vrijstelling art.11 g (verlof meer dan 10 schooldagen)

3

1

Vrijstelling art.5 sub a (lichamelijke of psychische gronden)
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3

Vrijstelling vervangende leerplicht art.3a

3

3

Vrijstelling vervangende leerplicht art.3b

1

Vrijstelling art.5 sub b (bezwaar richting)
Vrijstelling art.5 sub c (bezoek buitenlandse school)
Vrijstelling vervangende leerplicht art.15

Nog in behandeling
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Eindtotaal
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RMC

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) ten
behoeve van voortijdig schoolverlaters Jongeren
tussen 18 en 23 jaar die zonder startkwalificatie het
onderwijs verlaten kunnen RMC-loopbaanbegeleiding
krijgen en worden begeleid naar school, werk of een
combinatie van beide.

Verzuim 18+

In 2015-2016 zijn er acht meldingen van 18+ verzuim
gedaan over leerlingen woonachtig in de gemeente
Laarbeek.

VSV

Op peildatum 1 oktober 2016 had 85,44% van de
22-jarigen woonachtig in Laarbeek een startkwalificatie (gemiddelde in de regio 85,39%).
Afgaand op de indicatieve vsv-cijfers telt Laarbeek
23 nieuwe vsv’ers. Vorig jaar waren er 21 nieuwe
vsv’ers.

Verzuimmeldingen leerlingen 18+
gemeente Laarbeek
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2.14 FACTSHEET GEMEENTE NUENEN, GERWEN
EN NEDERWETTEN
Laarbeek

Son en
Breugel

Best
Oirschot

Nuenen
c.a.
Eindhoven

Bladel

Bergeijk

Valkenswaard

Relatief verzuim

Deurne

Wettelijk verzuim

Asten

Waalre

Eersel

Helmond

GeldropMierlo

Veldhoven
ReuselDe Mierden

Gemert-Bakel

HeezeLeende

Someren

In het schooljaar 2015-2016 is over 13 leerlingen een
melding van wettelijk verzuim (relatief verzuim van 16
uur in vier lesweken) gedaan. Dit is 0,4% van alle
jeugdigen (gemiddelde regio: 0,7%).

Cranendonck

Totaal aantal meldingen relatief verzuim

In 2015-2016 zijn 38 meldingen van ongeoorloofd
verzuim gedaan. Deze meldingen betroffen 38
leerlingen. Dit betekent dat 1,1% van alle jongeren
woonachtig in de gemeente Nuenen, Gerwen en
Nederwetten in verband met relatief verzuim in
aanraking zijn gekomen met leerplicht (gemiddelde
regio 1,8%). 0,1% van de ouders van jongeren heeft
vanwege luxe verzuim met leerplicht te maken
gekregen. Het totaal aantal verzuimmeldingen is
met 17% gedaald sinds vorig schooljaar (gemiddelde
toename in de regio 7,8%). Het aantal meldingen
relatief verzuim is afgenomen met 23% (gemiddelde
toename in de regio 7,8%).

LEERPLICHT
Op 1 augustus 2015 woonden er 3.353 jeugdigen
van 5 t/m 17 jaar in de gemeente Nuenen, Gerwen
en Nederwetten.
Aantal meldingen relatief verzuim
gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten
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Haltstraf en Justitiële afdoeningen

In 2015-2016 zijn twee jongeren voor een Haltstraf
naar Halt gestuurd, gelijk aan het jaar ervoor.
Een Haltstraf is niet positief afgerond.In 2015-2016
zijn twee processenverbaal vanwege luxe verzuim
opgemaakt tegen ouders.
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Luxe verzuim

Bron: CLR

Relatief verzuim
Totaal

Aantal en resultaat Halt-afdoeningen gemeente Nuenen,
Gerwen en Nederwetten
Postitief
afgesloten

Negatief
afgesloten

NIET
IN
in behandeling uitvoering

Eindtotaal

15-16 14-15 15-16 14-15 15-16 14-15 15-16 14-15 15-16 14-15
Nuenen, Gerwen en Nederwetten
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Vrijstellingen

Absoluut verzuim

Aantal en soort vrijstellingen gemeente
Nuenen, Gerwen en Nederwetten schooljaar
2015-2016 en schooljaar 2014-2015
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In 2015-2016 heeft een leerplichtige jongere enige
tijd niet ingeschreven gestaan. Dit is gelijk aan vorig
schooljaar. In veel gevallen is een administratieve
fout de oorzaak van een melding absoluut verzuim.
Er is dit schooljaar dan ook geen proces-verbaal
wegens absoluut verzuim opgemaakt.

Thuiszitters

In schooljaar 2015-2016 is een jongere in de
gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten enige
tijd een thuiszitter geweest.

Bron: leerplichttelling

Lichamelijke en/of psychische gronden
Overwegende bedenkingen richting onderwijs
Schoolbezoek buitenland
Volgen ander onderwijs kwalificatieplichtigen
Totaal
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Totaaloverzicht incidenten leerplicht

Advies verlof/vrijstelling
Advisering

3

Totaal

Aanleiding onbekend

Verlofaanvraag

Uitstroomprofiel

Schorsing/verwijdering

Relatief verzuim

7

Problemen met gedrag/motivatie

Leerlingbespreking

1

Overig

Conflict ouder(s)/leerling/school

Beroep op vrijstelling

AFHANDELING

Absoluut verzuim

INCIDENTEN

Onderstaande cijfers betreffen incidenten die in
schooljaar 2015-2016 zijn afgehandeld. Deze cijfers
komen niet een-op-een overeen met de cijfers processen-verbaal en vrijstellingen van de jaarlijkse leerplichttelling.

Negatieve haltafdoening/taakstraf

In schooljaar 2015-2016 zijn in totaal 86 incidenten
van 67 jongeren woonachtig in de gemeente Nuenen,
Gerwen en Nederwetten in behandeling geweest bij
leerplicht regio Zuidoost Brabant. Voor een aantal
jongeren geldt dus dat er meerdere incidenten zijn
gemeld.

Luxe verzuim

Naast meldingen over verzuim of vrijstellingsaanvragen wordt er ook om andere redenen contact opgenomen met en inzet gevraagd van leerplicht. Dit worden
incidenten genoemd.
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RMC

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) ten
behoeve van voortijdig schoolverlaters Jongeren
tussen 18 en 23 jaar die zonder startkwalificatie het
onderwijs verlaten kunnen RMC-loopbaanbegeleiding
krijgen en worden begeleid naar school, werk of een
combinatie van beide.

Verzuim 18+

In 2015-2016 zijn er 15 meldingen van 18+ verzuim
gedaan over leerlingen woonachtig in Nuenen,
Gerwen en Nederwetten.

VSV

Op peildatum 1 oktober 2016 had 88,11% van de
22-jarigen woonachtig in Nuenen, Gerwen en Nederwetten een startkwalificatie (gemiddelde in de regio
85,39% ).
Afgaand op de indicatieve vsv-cijfers telt Nuenen,
Gerwen en Nederwetten 18 nieuwe vsv’ers. Vorig jaar
waren er 33 nieuwe vsv’ers.

Verzuimmeldingen leerlingen 18+
gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten
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2.15 FACTSHEET GEMEENTE OIRSCHOT

Son en
Breugel

Best
Oirschot

Nuenen
c.a.
Eindhoven

Veldhoven
ReuselDe Mierden

Bladel

Waalre

Eersel

Bergeijk

Gemert-Bakel

Laarbeek

Helmond
Deurne

GeldropMierlo

Asten
HeezeLeende

Someren

Wettelijk verzuim

Valkenswaard

In het schooljaar 2015-2016 is over vier leerlingen
een melding van wettelijk verzuim (relatief verzuim
van 16 uur in vier lesweken) gedaan. Dit is 0,1% van
alle jeugdigen (gemiddelde regio: 0,7%).

Cranendonck

Totaal aantal meldingen relatief verzuim

LEERPLICHT

Op 1 augustus 2015 woonden er 2.776 jeugdigen van
5 t/m 17 jaar in de gemeente Oirschot.

Aantal meldingen relatief verzuim
gemeente Oirschot
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In 2015-2016 zijn 33 meldingen van ongeoorloofd
verzuim gedaan. Deze meldingen betroffen 30
leerlingen. Dit betekent dat 1,1% van alle jongeren
woonachtig in de gemeente Oirschot in verband
met relatief verzuim in aanraking is gekomen met
leerplicht (gemiddelde regio 1,8%). 0,1% van de
ouders van jongeren heeft vanwege luxe verzuim
met leerplicht te maken gekregen.

Haltstraf en Justitiële afdoeningen

35

In 2015-2016 zijn er geen jongeren uit de gemeente
Oirschot naar Halt gestuurd.
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Luxe verzuim
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Relatief verzuim
Totaal
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In 2015-2016 zijn twee processen-verbaal wegens
relatief verzuim opgemaakt tegen jongeren en/of
ouders en een proces-verbaal vanwege luxe verzuim.
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Vrijstellingen

Absoluut verzuim

In 2015-2016 heeft een leerplichtige jongere enige tijd
niet ingeschreven gestaan. Er is dit schooljaar geen
proces-verbaal wegens absoluut verzuim opgemaakt.

Aantal en soort vrijstellingen
gemeente Oirschot schooljaar
2015-2016 en schooljaar 2014-2015
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In de gemeente Oirschot is in schooljaar 2015-2016
een jongere langere tijd niet naar school gegaan,
evenveel als in schooljaar 2014-2015.

Bron: leerplichttelling

Lichamelijke en/of psychische gronden
Overwegende bedenkingen richting onderwijs
Schoolbezoek buitenland
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Totaal
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Totaaloverzicht incidenten leerplicht

Totaal

Aanleiding onbekend

Verlofaanvraag

Uitstroomprofiel

Schorsing/verwijdering

Relatief verzuim

Problemen met gedrag/motivatie

Overig

Negatieve haltafdoening/taakstraf

Conflict ouder(s)/leerling/school

Beroep op vrijstelling

AFHANDELING

Absoluut verzuim

INCIDENTEN

Onderstaande cijfers betreffen incidenten die in
schooljaar 2015-2016 zijn afgehandeld. Deze cijfers
komen niet een-op-een overeen met de cijfers
processen-verbaal en vrijstellingen van de jaarlijkse
leerplichttelling.

Luxe verzuim

In schooljaar 2015-2016 zijn in totaal 66 incidenten
van 59 jongeren woonachtig in de gemeente Oirschot
in behandeling geweest bij leerplicht regio Zuidoost
Brabant. Voor een aantal jongeren geldt dus dat er
meerdere incidenten zijn gemeld.

Leerlingbespreking

Naast meldingen over verzuim of vrijstellingsaan
vragen wordt er ook om andere redenen contact
opgenomen met en inzet gevraagd van leerplicht.
Dit worden incidenten genoemd.

Advies verlof/vrijstelling
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RMC

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) ten
behoeve van voortijdig schoolverlaters Jongeren
tussen 18 en 23 jaar die zonder startkwalificatie het
onderwijs verlaten kunnen RMC-loopbaanbegeleiding
krijgen en worden begeleid naar school, werk of een
combinatie van beide.

Verzuim 18+

In 2015-2016 zijn er 12 meldingen van 18+ verzuim
gedaan over leerlingen woonachtig in
Oirschot.

VSV

Op peildatum 1 oktober 2016 had 91,67% van
de 22-jarigen woonachtig in Oirschot een start
kwalificatie (gemiddelde in de regio 85,39%).
Afgaand op de indicatieve vsv-cijfers telt Oirschot
negen nieuwe vsv’ers. Vorig jaar waren er
15 nieuwe vsv’ers

Verzuimmeldingen leerlingen 18+
gemeente Oirschot
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2.16 FACTSHEET GEMEENTE REUSEL-DE MIERDEN

Son en
Breugel

Best
Oirschot

Nuenen
c.a.
Eindhoven

Veldhoven
ReuselDe Mierden

Bladel

Waalre

Eersel

Valkenswaard

Bergeijk

Gemert-Bakel

Laarbeek

Helmond
Deurne

GeldropMierlo

Relatief verzuim

Asten
HeezeLeende

Someren

Wettelijk verzuim

In het schooljaar 2015-2016 is over 10 leerlingen een
melding van wettelijk verzuim (relatief verzuim van
16 uur in vier lesweken) gedaan. Dit is 0,5 % van alle
jeugdigen (gemiddelde regio: 0,7%).

Cranendonck

LEERPLICHT

Totaal aantal meldingen relatief verzuim

Op 1 augustus 2015 woonden er 1.836 jeugdigen
van 5 t/m 17 jaar in de gemeente Reusel-De Mierden.

In 2015-2016 zijn 32 meldingen van ongeoorloofd
verzuim gedaan. Deze meldingen betroffen 27
leerlingen. Dit betekent dat 1,5% van alle jongeren
woonachtig in de gemeente Reusel-De Mierden
in verband met relatief verzuim in aanraking zijn
gekomen met leerplicht (gemiddelde regio 1,8%).
0,1% van de ouders van jongeren heeft vanwege
luxe verzuim met leerplicht te maken gekregen.
Het totaal aantal meldingen is gestegen sinds vorig
schooljaar.

Aantal meldingen relatief verzuim
gemeente Reusel-De Mierden
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Haltstraf en Justitiële afdoeningen

30

In 2015-2016 zijn twee jongeren voor een Haltstraf
naar Halt gestuurd. De Haltstraffen zijn met een
positief resultaat afgerond.
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In 2015-2016 zijn geen processenverbaal vanwege
luxe verzuim opgemaakt tegen ouders. Er zijn
drie processen-verbaal wegens relatief verzuim
opgemaakt tegen jongeren en/of ouders.
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Luxe verzuim

Bron: CLR

Relatief verzuim

Aantal en resultaat Halt-afdoeningen gemeente Reusel-De Mierden

Totaal

Postitief
afgesloten

Negatief
afgesloten

NIET
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in behandeling uitvoering

Eindtotaal
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Absoluut verzuim

Vrijstellingen
Aantal en soort vrijstellingen
gemeente Reusel-De Mierden schooljaar
2015-2016 en schooljaar 2014-2015
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In 2015-2016 hebben twee leerplichtige kinderen/
jongeren enige tijd niet ingeschreven gestaan.

Thuiszitters

In de gemeente Reusel-de Mierden is in schooljaar
2015-2016 een kind/jongere enige tijd niet naar
school gegaan.

Bron: leerplichttelling

Lichamelijke en/of psychische gronden
Overwegende bedenkingen richting onderwijs
Schoolbezoek buitenland
Volgen ander onderwijs kwalificatieplichtigen
Totaal
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1

2

Totaal

Aanleiding onbekend

3

1
1

Advisering

Verlofaanvraag

Relatief verzuim

1

Uitstroomprofiel

Problemen met gedrag/motivatie

1

Schorsing/verwijdering

Overig

Advies verlof/vrijstelling

Negatieve haltafdoening/taakstraf

Conflict ouder(s)/leerling/school

Beroep op vrijstelling

AFHANDELING

Absoluut verzuim

INCIDENTEN

Onderstaande cijfers betreffen incidenten die in
schooljaar 2015-2016 zijn afgehandeld. Deze cijfers
komen niet een-op-een overeen met de cijfers processen-verbaal en vrijstellingen van de jaarlijkse leerplichttelling.

In schooljaar 2015-2016 zijn in totaal 59 incidenten
van 39 jongeren woonachtig in de gemeente
Reusel-de Mieren in behandeling geweest bij
leerplicht regio Zuidoost Brabant. Voor een aantal
jongeren geldt dus dat er meerdere incidenten
zijn gemeld.

Luxe verzuim

Naast meldingen over verzuim of vrijstellingsaan
vragen wordt er ook om andere redenen contact
opgenomen met en inzet gevraagd van leerplicht.
Dit worden incidenten genoemd.

Leerlingbespreking

Totaaloverzicht incidenten leerplicht

2
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Afwijzing verlof/vrijstelling
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Blijft op dezelfde school
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2
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1

8

Melding HALT
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Melding JCO-LP

3

3

Gedoogbeschikking (geen art.15)
1

Inschakeling Hulpverlening

3

2

1

1

Naar (tijdelijk) project

1

Naar internaat/psychiatrische inrichting
Niet meer kwalificatieplichtig
Onbemiddelbaar wegens gedrag betrokkene

1

1

Onbemiddelbaar wegens weglopen/spoorloos leerling
1

Op school/onderwijsinstelling geplaatst

2

4

Proces verbaal n.a.v. absoluut verzuim
Proces verbaal n.a.v. luxe verzuim
Proces verbaal n.a.v. relatief verzuim
13

13

Trajectbegeleiding

2

2

Uit voorzorg gemeld, maar geen verdere actie noodzakelijk

1

1

1

4

Schriftelijke/mondelinge waarschuwing
Ter kennisgeving aangenomen

Verhuisd/vertrokken

1

2
1

Verzuim beeindigd

1

Vrijstelling art.11 g (verlof meer dan 10 schooldagen)
1

Vrijstelling art.5 sub a (lichamelijke of psychische gronden)

1

2

Vrijstelling art.5 sub b (bezwaar richting)
Vrijstelling art.5 sub c (bezoek buitenlandse school)
Vrijstelling vervangende leerplicht art.15
Vrijstelling vervangende leerplicht art.3a
Vrijstelling vervangende leerplicht art.3b
Nog in behandeling
Eindtotaal
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RMC

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) ten
behoeve van voortijdig schoolverlaters Jongeren
tussen 18 en 23 jaar die zonder startkwalificatie het
onderwijs verlaten kunnen RMC-loopbaanbegeleiding
krijgen en worden begeleid naar school, werk of een
combinatie van beide.

Verzuim 18+

In 2015-2016 zijn er vijf meldingen van 18+
verzuim gedaan over leerlingen woonachtig in
Reusel-De Mierden.

VSV

Op peildatum 1 oktober 2016 had 87,68 % van
de 22-jarigen woonachtig in Reusel-De Mierden een
startkwalificatie (gemiddelde in de regio 85,39%).
Afgaand op de indicatieve vsv-cijfers telt
Reusel-De Mierden 14 nieuwe vsv’ers.
Vorig jaar waren er 19 nieuwe vsv’ers.

Verzuimmeldingen leerlingen 18+
gemeente Reusel-De Mierden
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2.17 FACTSHEET GEMEENTE SOMEREN

Best
Oirschot

Nuenen
c.a.
Eindhoven

Bladel

Bergeijk

Valkenswaard

Deurne

Asten

Waalre

Eersel

Helmond

GeldropMierlo

Veldhoven
ReuselDe Mierden

Gemert-Bakel

Laarbeek

Son en
Breugel

HeezeLeende

Someren

Relatief verzuim
Wettelijk verzuim

In het schooljaar 2015-2016 is over 13 leerlingen een
melding van wettelijk verzuim (relatief verzuim van
16 uur in vier lesweken) gedaan. Dit is 0,5% van alle
jeugdigen (gemiddelde regio: 0,7%).

Cranendonck

Totaal aantal meldingen relatief verzuim

LEERPLICHT

Op 1 augustus 2015 waren er 2.674 jeugdigen tussen
5 en 17 jaar woonachtig in de gemeente Someren.

Het totaal aantal verzuimmeldingen is toegenomen
met 27% (gemiddelde toename in de regio 7,8%).
Het aantal meldingen relatief verzuim is toegenomen
met 35%. Er zijn twee meldingen luxe verzuim minder
dan vorig schooljaar.

Aantal meldingen relatief verzuim
gemeente Someren
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Bron: CLR

Relatief verzuim
Totaal
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In 2015-2016 zijn 66 meldingen van ongeoorloofd
verzuim gedaan. Deze meldingen betroffen
55 leerlingen. Dit betekent dat 2,1% van alle jongeren
woonachtig in de gemeente Someren in verband met
relatief verzuim in aanraking zijn gekomen met
leerplicht (gemiddelde regio 1,8%).

FACTSHEET LEERPLICHT/RMC 2015-2016
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Haltstraf en Justitiële afdoeningen

In 2015-2016 een jongere voor een straf naar Halt
gestuurd, een minder dan in het vorige schooljaar.
Deze Haltstraf is positief afgerond (geslaagd).
In 2015-2016 zijn drie processen-verbaal wegens
relatief verzuim opgemaakt tegen jongeren en/of
ouders. Een meer dan vorig schooljaar.

↑ BIJLAGE INHOUDSOPGAVE

Vrijstellingen

In totaal waren er in 2015-2016 21 vrijstellingen meer
dan in het voorgaande schooljaar. Dit is het gevolg
van meer vrijstellingen op lichamelijke en/of psychische gronden en vanwege het volgen van onderwijs in
het buitenland.
Aantal en soort vrijstellingen
gemeente Someren schooljaar 2015-2016
en schooljaar 2014-2015
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Absoluut verzuim

In 2015-2016 waren er geen absoluut verzuimers
in Someren.

Thuiszitters

In de gemeente Someren is een kind/jongere enige
tijd niet naar school gegaan.
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Bron: leerplichttelling

Lichamelijke en/of psychische gronden
Overwegende bedenkingen richting onderwijs
Schoolbezoek buitenland
Volgen ander onderwijs kwalificatieplichtigen
Totaal
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Totaaloverzicht incidenten leerplicht

Afwijzing verlof/vrijstelling

Totaal

Aanleiding onbekend

3

Verlofaanvraag

2

Uitstroomprofiel

3

Schorsing/verwijdering

46

Relatief verzuim

8

Problemen met gedrag/motivatie

1

Overig

2

Advisering

Leerlingbespreking

Advies verlof/vrijstelling

Conflict ouder(s)/leerling/school

Beroep op vrijstelling

AFHANDELING

Absoluut verzuim

INCIDENTEN

Onderstaande cijfers betreffen incidenten die in
schooljaar 2015-2016 zijn afgehandeld. Deze cijfers
komen niet een-op-een overeen met de cijfers
processen-verbaal en vrijstellingen van de jaarlijkse
leerplichttelling.

Negatieve haltafdoening/taakstraf

In schooljaar 2015-2016 zijn in totaal 290 incidenten
van 246 jongeren woonachtig in de gemeente
Someren in behandeling geweest bij leerplicht regio
Zuidoost Brabant. Voor een aantal jongeren geldt
dus dat er meerdere incidenten zijn gemeld.

Luxe verzuim

Naast meldingen over verzuim of vrijstellingsaan
vragen wordt er ook om andere redenen contact
opgenomen met en inzet gevraagd van leerplicht.
Dit worden incidenten genoemd.
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1

Verhuisd/vertrokken
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Vrijstelling art.11 g (verlof meer dan 10 schooldagen)
Vrijstelling art.5 sub a (lichamelijke of psychische gronden)
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Vrijstelling art.5 sub b (bezwaar richting)
Vrijstelling art.5 sub c (bezoek buitenlandse school)

37

37

Vrijstelling vervangende leerplicht art.15

2

2

Vrijstelling vervangende leerplicht art.3a
Vrijstelling vervangende leerplicht art.3b
Nog in behandeling
Eindtotaal

116

2
0

FACTSHEET LEERPLICHT/RMC 2015-2016

|

57

2
9

91

1
5

0

17

4

31

0

1

28

5

1
290
Bron: CLR

↑ BIJLAGE INHOUDSOPGAVE

RMC

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) ten
behoeve van voortijdig schoolverlaters Jongeren
tussen 18 en 23 jaar die zonder startkwalificatie het
onderwijs verlaten kunnen RMC-loopbaanbegeleiding
krijgen en worden begeleid naar school, werk of
een combinatie van beide.

Verzuim 18+

In 2015-2016 zijn er zes meldingen van 18+
verzuim gedaan over leerlingen woonachtig in de
gemeente Someren.

VSV

Op peildatum 1 oktober 2016 had 90,00% van
de 22-jarigen woonachtig in Someren een start
kwalificatie (gemiddelde in de regio 85,39%).
Afgaand op de indicatieve vsv-cijfers telt Someren
25 nieuwe vsv’ers. Vorig jaar waren er 27 nieuwe
vsv’ers.

Verzuimmeldingen leerlingen 18+
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2.18 FACTSHEET GEMEENTE SON EN BREUGEL

Son en
Breugel

Best
Oirschot

Nuenen
c.a.
Eindhoven

Veldhoven
ReuselDe Mierden

Bladel

Waalre

Eersel

Bergeijk

Gemert-Bakel

Laarbeek

Helmond
Deurne

GeldropMierlo

Asten
HeezeLeende

Someren

Wettelijk verzuim

Valkenswaard

Cranendonck

LEERPLICHT

Op 1 augustus 2015 woonden er 2.718 jeugdigen van
5 t/m 17 jaar in de gemeente Son en Breugel.

Aantal meldingen relatief verzuim
gemeente Son en Breugel
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Relatief verzuim
Totaal

118

Relatief verzuim

FACTSHEET LEERPLICHT/RMC 2015-2016

|

In het schooljaar 2015-2016 is over 12 leerlingen een
melding van wettelijk verzuim (relatief verzuim van
16 uur in vier lesweken) gedaan. Dit is 0,4% van alle
jeugdigen (gemiddelde regio: 0,7%). In schooljaar
2015-2016 is het wettelijk verzuim met 0,8%
afgenomen t.a.v. het daar voorgaande schooljaar.

Totaal aantal meldingen relatief verzuim

In 2015-2016 zijn 34 meldingen van ongeoorloofd
verzuim gedaan. Deze meldingen betroffen
32 leerlingen. Dit betekent dat 1,2% van alle jongeren
woonachtig in de gemeente Son en Breugel in verband met relatief verzuim in aanraking zijn gek
omen met leerplicht (gemiddelde regio 1,8%).
Het totaal aantal verzuimmeldingen is met 21%
gestegen sinds vorig schooljaar (gemiddelde
toename in de regio 7,8%).

Haltstraf en Justitiële afdoeningen

In 2015-2016 is een jongere voor een Haltstraf
naar Halt gestuurd, een minder dan in 2014-2015.
De Haltstraf is aan het einde van schooljaar 20152016 nog in behandeling.
In 2015-2016 zijn twee processen-verbaal wegens
luxe verzuim opgemaakt tegen ouders.

↑ BIJLAGE INHOUDSOPGAVE

Vrijstellingen

Absoluut verzuim

In 2015-2016 heeft een leerplichtige jongeren enige
tijd niet ingeschreven gestaan. Na onderzoek bleek
deze jongere in het buitenland op school te zitten.
Ouders hebben vervolgens een beroep op vrijstelling
vanwege onderwijs in het buitenland gedaan.

Aantal en soort vrijstellingen
gemeente Son en Breugel schooljaar
2015-2016 en schooljaar 2014-2015
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Thuiszitters

In schooljaar 2015-2016 waren er twee thuiszitters in
de gemeente Son en Breugel.

Bron: leerplichttelling

Overwegende bedenkingen richting onderwijs

Aantallen thuiszitters volgens de landelijke
definitie in de gemeente Son en Breugel

Schoolbezoek buitenland

0

Lichamelijke en/of psychische gronden

1

2

Volgen ander onderwijs kwalificatieplichtigen
Totaal

Het merendeel van de vrijstellingen vanwege medische en/of psychische gronden, betreft jonge kinderen
die vanaf de leerplichtige leeftijd (5 jaar) een
dagprogramma volgen bij bijv. Lunetzorg of een MKD,
dan wel in een zorginstelling verblijven. Deze kinderen
gaan veelal op een later moment naar regulier
of speciaal onderwijs.
Voor een jongere die ingeschreven stond op een
school, bleek onderwijs voor een bepaalde periode
niet mogelijk. Na onafhankelijk advies van een arts
van Treve Advies is van rechtswege vrijstelling van
schoolinschrijving ontstaan voor de ouders van
deze jongere.
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Bij aanvang schooljaar
Aantal nieuwe gevallen daarna
Langer dan drie maanden
Verhuisd
Opgelost
18 jaar geworden
Actueel aantal thuiszitters
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Totaaloverzicht incidenten leerplicht

1

Afwijzing verlof/vrijstelling

1

1

1

1
15

1

Blijft op dezelfde school

Totaal

Relatief verzuim

2

1

Advisering

Aanleiding onbekend

Problemen met gedrag/motivatie

2

Advies verlof/vrijstelling

Verlofaanvraag

Overig

8

Uitstroomprofiel

Leerlingbespreking

2

Luxe verzuim

Conflict ouder(s)/leerling/school

Beroep op vrijstelling

AFHANDELING

Absoluut verzuim

INCIDENTEN

Onderstaande cijfers betreffen incidenten die in
schooljaar 2015-2016 zijn afgehandeld. Deze cijfers
komen niet een-op-een overeen met de cijfers
processen-verbaal en vrijstellingen van de jaarlijkse
leerplichttelling.

Schorsing/verwijdering

In schooljaar 2015-2016 zijn in totaal 83 incidenten
van 61 jongeren woonachtig in de gemeente Son en
Breugel in behandeling geweest bij leerplicht regio
Zuidoost Brabant. Voor een aantal jongeren geldt dus
dat er meerdere incidenten zijn gemeld.

Negatieve haltafdoening/taakstraf

Naast meldingen over verzuim of vrijstellingsaan
vragen wordt er ook om andere redenen contact
opgenomen met en inzet gevraagd van leerplicht.
Dit worden incidenten genoemd.
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Eindtotaal
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RMC

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) ten
behoeve van voortijdig schoolverlaters Jongeren
tussen 18 en 23 jaar die zonder startkwalificatie het
onderwijs verlaten kunnen RMC-loopbaanbegeleiding
krijgen en worden begeleid naar school, werk of een
combinatie van beide.

Verzuim 18+

In 2015-2016 zijn er 13 meldingen van 18+ verzuim
gedaan over leerlingen woonachtig in Son en Breugel.

VSV

Op peildatum 1 oktober 2016 had 86,13% van
de 22-jarigen woonachtig in Son en Breugel een
startkwalificatie (gemiddelde in de regio 85,39%).
Afgaand op de indicatieve vsv-cijfers telt
Son en Breugel 21 nieuwe vsv’ers, evenveel als
vorig jaar.

Verzuimmeldingen leerlingen 18+
gemeente Son en Breugel
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2.19 FACTSHEET GEMEENTE VALKENSWAARD

Laarbeek

Son en
Breugel

Best
Oirschot

Nuenen
c.a.
Eindhoven

Bladel

Bergeijk

Valkenswaard

Relatief verzuim

Deurne

Wettelijk verzuim

Asten

Waalre

Eersel

Helmond

GeldropMierlo

Veldhoven
ReuselDe Mierden

Gemert-Bakel

HeezeLeende

Someren

In het schooljaar 2015-2016 is over 33 leerlingen een
melding van wettelijk verzuim (relatief verzuim van
16 uur in vier lesweken) gedaan. Dit is 0,8% van alle
jeugdigen (gemiddelde regio: 0,7%).

Cranendonck

Totaal aantal meldingen relatief verzuim

In 2015-2016 zijn 95 meldingen van ongeoorloofd verzuim gedaan. Deze meldingen betroffen 90 leerlingen.
Dit betekent dat 2,2% van alle jongeren woonachtig
in de gemeente Valkenswaard in verband met relatief verzuim in aanraking zijn gekomen met leerplicht
(gemiddelde regio 1,8%). 0,4% van de ouders van
jongeren heeft vanwege luxe verzuim met leerplicht
te maken gekregen. Het aantal meldingen relatief
verzuim is gedaald met 17%. Het aantal
meldingen luxe verzuim is meer dan verdubbeld.
Het totaal aantal verzuimmeldingen is met 5%
gedaald sinds vorig schooljaar (gemiddelde
toename in de regio 7,8%).

LEERPLICHT

Op 1 augustus 2015 woonden er 4.087 jeugdigen van
5 t/m 17 jaar in de gemeente Valkenswaard.

Aantal meldingen relatief verzuim
gemeente Valkenswaard
0

20

40

60

80

100
18

2015
2016

77

Haltstraf en Justitiële afdoeningen
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In 2015-2016 zijn vijf jongeren voor een Haltstraf
naar Halt gestuurd, dit is gelijk aan het aantal van
2014-2015. Evenals vorig schooljaar zijn alle
Haltstraffen is positief afgerond.
In 2015-2016 zijn tien processen-verbaal wegens
relatief verzuim opgemaakt tegen jongeren en/of
ouders en twee processenverbaal vanwege luxe
verzuim.

7

2014
2015

93
100

Luxe verzuim

Bron: CLR

Relatief verzuim
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Aantal en resultaat Halt-afdoeningen gemeente Valkenswaard
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afgesloten
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Vrijstellingen

Absoluut verzuim

Aantal en soort vrijstellingen
gemeente Valkenswaard schooljaar
2015-2016 en schooljaar 2014-2015
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In 2015-2016 hebben 18 leerplichtige kinderen/
jongeren enige tijd niet ingeschreven gestaan.
Dit zijn er vier meer dan vorig schooljaar. In veel
gevallen is een administratieve fout de oorzaak van
een melding absoluut verzuim. Er zijn dit schooljaar
dan ook geen processen-verbaal wegens absoluut
verzuim opgemaakt.

Thuiszitters

In schooljaar 2015-2016 waren er drie thuiszitters in
de gemeente Valkenswaard.

Bron: leerplichttelling

Lichamelijke en/of psychische gronden
Overwegende bedenkingen richting onderwijs

Aantallen thuiszitters volgens de landelijke
definitie in de gemeente Valkenswaard

Schoolbezoek buitenland
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Totaaloverzicht incidenten leerplicht

Advisering
Afwijzing verlof/vrijstelling

1

Gedoogbeschikking (geen art.15)

2

Inschakeling Hulpverlening

1

2

1

30
1

2
1

1

1
2

1

Naar (tijdelijk) project

1

1

2

1

4

1

Melding HALT
Melding JCO-LP

2
1

Blijft op dezelfde school

Totaal

4

Aanleiding onbekend

1

Advies verlof/vrijstelling

Verlofaanvraag

4

Uitstroomprofiel

15

Schorsing/verwijdering

1

Relatief verzuim

Leerlingbespreking

2

Problemen met gedrag/motivatie

Conflict ouder(s)/leerling/school

2

Overig

Beroep op vrijstelling

AFHANDELING

Absoluut verzuim

INCIDENTEN

Onderstaande cijfers betreffen incidenten die in
schooljaar 2015-2016 zijn afgehandeld. Deze cijfers
komen niet een-op-een overeen met de cijfers
processen-verbaal en vrijstellingen van de jaarlijkse
leerplichttelling.

Negatieve haltafdoening/taakstraf

In schooljaar 2015-2016 zijn in totaal 233 incidenten
van 188 jongeren woonachtig in de gemeente
Valkenswaard in behandeling geweest bij leerplicht
regio Zuidoost Brabant. Voor een aantal jongeren
geldt dus dat er meerdere incidenten zijn gemeld.

Luxe verzuim

Naast meldingen over verzuim of vrijstellingsaan
vragen wordt er ook om andere redenen contact
opgenomen met en inzet gevraagd van leerplicht.
Dit worden incidenten genoemd.

5
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4

4
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6
2

Naar internaat/psychiatrische inrichting
Niet meer kwalificatieplichtig
Onbemiddelbaar wegens gedrag betrokkene

1

4
1

1

2

Onbemiddelbaar wegens weglopen/spoorloos leerling
Op school/onderwijsinstelling geplaatst

7

10

2

19

Proces verbaal n.a.v. absoluut verzuim
Proces verbaal n.a.v. luxe verzuim

8

8

Proces verbaal n.a.v. relatief verzuim

2
2

1

Ter kennisgeving aangenomen

6

1

Trajectbegeleiding

3

Uit voorzorg gemeld, maar geen verdere actie noodzakelijk

4

3

4

1

7

1

4

Verhuisd/vertrokken

1

1

Verzuim beeindigd

1

1

40

2

3

1

1

2

Schriftelijke/mondelinge waarschuwing

3

1

45
13
5

1

8

Vrijstelling art.11 g (verlof meer dan 10 schooldagen)
Vrijstelling art.5 sub a (lichamelijke of psychische gronden)

6

6

Vrijstelling art.5 sub b (bezwaar richting)
Vrijstelling art.5 sub c (bezoek buitenlandse school)

3

33

Vrijstelling vervangende leerplicht art.15

1

2

23

48

36
1

1

1

6

9

73

6

Vrijstelling vervangende leerplicht art.3a
Vrijstelling vervangende leerplicht art.3b
Nog in behandeling
Eindtotaal
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RMC

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) ten
behoeve van voortijdig schoolverlaters Jongeren
tussen 18 en 23 jaar die zonder startkwalificatie het
onderwijs verlaten kunnen RMC-loopbaanbegeleiding
krijgen en worden begeleid naar school, werk of een
combinatie van beide.

Verzuim 18+

In 2015-2016 zijn er 13 meldingen van 18+ verzuim
gedaan over leerlingen woonachtig in Valkenswaard.

VSV

Op peildatum 1 oktober 2016 had 83,27% van de
22-jarigen woonachtig in Valkenswaard een startkwalificatie (gemiddelde in de regio 85,39%).
Afgaand op de indicatieve vsv-cijfers telt Valkenswaard 36 nieuwe vsv’ers. Vorig jaar waren er 30
nieuwe vsv’ers.

Verzuimmeldingen leerlingen 18+
gemeente Valkenswaard
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2.20 FACTSHEET GEMEENTE VELDHOVEN

Laarbeek

Son en
Breugel

Best
Oirschot

Nuenen
c.a.
Eindhoven
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Bergeijk

Valkenswaard

Relatief verzuim

Deurne

Wettelijk verzuim

Asten
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Eersel

Helmond

GeldropMierlo

Veldhoven
ReuselDe Mierden

Gemert-Bakel

HeezeLeende

Someren

In het schooljaar 2015-2016 is over 47 leerlingen een
melding van wettelijk verzuim (relatief verzuim van 16
uur in vier lesweken) gedaan. Dit is 0,7% van alle
jeugdigen (gemiddelde regio: 0,7%).

Cranendonck

Totaal aantal meldingen relatief verzuim

In 2015-2016 zijn 87 meldingen van ongeoorloofd
verzuim gedaan. Deze meldingen betroffen
79 leerlingen. Dit betekent dat 1,2% van alle jongeren
woonachtig in de gemeente Veldhoven in verband
met relatief verzuim in aanraking zijn gekomen met
leerplicht (gemiddelde regio 1,8%).

LEERPLICHT

Op 1 augustus 2015 woonden er 6.496 jeugdigen van
5 t/m 17 jaar in de gemeente Veldhoven.

Het totaal aantal verzuimmeldingen is met 4,4%
gedaald sinds vorig schooljaar (gemiddelde
toename in de regio 7,8%).

Aantal meldingen relatief verzuim
gemeente Veldhoven
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Haltstraf en Justitiële afdoeningen

In 2015-2016 zijn er geen jongeren voor een Haltstraf
naar Halt gestuurd. Dit is waarschijnlijk te wijten aan
de complexe problematiek van de casussen waardoor
vooral zorg ingezet is.
In 2014-2015 werden vier leerlingen vanwege
schoolverzuim verwezen naar Halt.
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In 2015-2016 zijn 14 processen-verbaal wegens
relatief verzuim opgemaakt tegen jongeren en/of
ouders.

91

Luxe verzuim
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Relatief verzuim
Totaal

Aantal en resultaat Halt-afdoeningen gemeente Valkenswaard
Postitief
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Absoluut verzuim

Vrijstellingen

In 2015-2016 heeft een leerplichtig kind/jongere enige
tijd niet ingeschreven gestaan. Een administratieve
fout is de oorzaak van deze melding absoluut verzuim
geweest. Er is dan ook geen proces-verbaal wegens
absoluut verzuim opgemaakt.

Aantal en soort vrijstellingen
gemeente Veldhoven schooljaar
2015-2016 en schooljaar 2014-2015
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Thuiszitters

In de gemeente Veldhoven waren er tien jongeren die
enige tijd of langere tijd niet naar school gegaan zijn.

Bron: leerplichttelling

Lichamelijke en/of psychische gronden
Overwegende bedenkingen richting onderwijs

Aantallen thuiszitters volgens de landelijke
definitie in de gemeente Veldhoven
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Het merendeel van de vrijstellingen vanwege
medische en/of psychische gronden, betreft jonge
kinderen die vanaf de leerplichtige leeftijd (5 jaar) een
dagprogramma volgen bij bijv. Lunetzorg of een MKD,
dan wel in een zorginstelling verblijven. Deze kinderen gaan veelal op een later moment naar regulier of
speciaal onderwijs.
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Langer dan drie maanden
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Relatief verzuim
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1

Afwijzing verlof/vrijstelling

6

Blijft op dezelfde school

1

Gedoogbeschikking (geen art.15)

6

1

Totaal

Problemen met gedrag/motivatie

24

Advisering

Aanleiding onbekend

Overig

18

Advies verlof/vrijstelling

Verlofaanvraag

Leerlingbespreking

2

Uitstroomprofiel

Conflict ouder(s)/leerling/school

1

Luxe verzuim

Beroep op vrijstelling

AFHANDELING

Absoluut verzuim

INCIDENTEN

Onderstaande cijfers betreffen incidenten die in
schooljaar 2015-2016 zijn afgehandeld. Deze cijfers
komen niet een-op-een overeen met de cijfers processen-verbaal en vrijstellingen van de jaarlijkse leerplichttelling.

In schooljaar 2015-2016 zijn in totaal 304 incidenten
van 222 jongeren woonachtig in de gemeente
Veldhoven in behandeling geweest bij leerplicht regio
Zuidoost Brabant. Voor een aantal jongeren geldt dus
dat er meerdere incidenten zijn gemeld.

Schorsing/verwijdering

Naast meldingen over verzuim of vrijstellingsaan
vragen wordt er ook om andere redenen contact
opgenomen met en inzet gevraagd van leerplicht.
Dit worden incidenten genoemd.

Negatieve haltafdoening/taakstraf

Totaaloverzicht incidenten leerplicht

3

3

3

58

1

7

2

10

1

1

11

1

4

10

Melding HALT

2

2

Melding JCO-LP

1

1

2

5

3
2

Inschakeling Hulpverlening

3

2

Naar (tijdelijk) project
1

Naar internaat/psychiatrische inrichting

2

1
1

3

Niet meer kwalificatieplichtig

4
1

4

1

Onbemiddelbaar wegens gedrag betrokkene

1

Onbemiddelbaar wegens weglopen/spoorloos leerling
Op school/onderwijsinstelling geplaatst

2

1

12

4

1

4

24

12

12

Proces verbaal n.a.v. absoluut verzuim
2

Proces verbaal n.a.v. luxe verzuim

2

Proces verbaal n.a.v. relatief verzuim
10

Ter kennisgeving aangenomen
1

Trajectbegeleiding

4

Uit voorzorg gemeld, maar geen verdere actie noodzakelijk
Verhuisd/vertrokken
Verzuim beeindigd

1
2

Vrijstelling art.11 g (verlof meer dan 10 schooldagen)
Vrijstelling art.5 sub a (lichamelijke of psychische gronden)

1

42

21

9

3

2

1

1

1

1

Schriftelijke/mondelinge waarschuwing

2

6

4

1

44
10

53
4

8

14

2

1

3

1

5

7

1

3
8

Vrijstelling art.5 sub b (bezwaar richting)
Vrijstelling art.5 sub c (bezoek buitenlandse school)

1

6

1

Vrijstelling vervangende leerplicht art.15

1

Vrijstelling vervangende leerplicht art.3a
Vrijstelling vervangende leerplicht art.3b
Eindtotaal

1

2

Nog in behandeling
9

27

3

48

3

0

77

3
23

93

12

1

7

1

7

1

304

Bron: CLR

128

FACTSHEET LEERPLICHT/RMC 2015-2016

|

↑ BIJLAGE INHOUDSOPGAVE

RMC

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) ten
behoeve van voortijdig schoolverlaters Jongeren
tussen 18 en 23 jaar die zonder startkwalificatie het
onderwijs verlaten kunnen RMC-loopbaanbegeleiding
krijgen en worden begeleid naar school, werk of een
combinatie van beide.

Verzuim 18+

In 2015-2016 zijn er 12 meldingen van 18+ verzuim
gedaan over leerlingen woonachtig in Veldhoven.

VSV

Op peildatum 1 oktober 2016 had 82,84% van
de 22-jarigen woonachtig in Veldhoven een start
kwalificatie (gemiddelde in de regio 85,39%).
Afgaand op de indicatieve vsv-cijfers telt
Veldhoven 65 nieuwe vsv’ers. Vorig jaar waren er
64 nieuwe vsv’ers.

Verzuimmeldingen leerlingen 18+
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2.21 FACTSHEET GEMEENTE WAALRE
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In het schooljaar 2015-2016 is over 14 leerlingen een
melding van wettelijk verzuim (relatief verzuim van 16
uur in vier lesweken) gedaan. Dit is 0,5% van alle
jeugdigen (gemiddelde regio: 0,7%).

Asten
HeezeLeende

Someren

Cranendonck

Totaal aantal meldingen relatief verzuim

In 2015-2016 zijn 51 meldingen van ongeoorloofd
verzuim gedaan. Deze meldingen betroffen
48 leerlingen. Dit betekent dat 1,8% van alle jongeren
woonachtig in de gemeente Waalre in verband met
relatief verzuim in aanraking zijn gekomen met leerplicht (gemiddelde regio 1,8%).

LEERPLICHT

Op 1 augustus 2015 woonden er 2.686 jeugdigen van
5 t/m 17 jaar in de gemeente Waalre.

0.3% van de ouders van jongeren heeft vanwege
luxe verzuim met leerplicht te maken gekregen.
Het totaal aantal verzuimmeldingen is met 31%
toegenomen sinds vorig schooljaar (gemiddelde
toename in de regio 7,8%). Het aantal meldingen
relatief verzuim is toegenomen met 16% (gemiddelde
toename in de regio 7,8%). De meldingen luxe verzuim zijn verhoudingsgewijs het meeste toegenomen.

Aantal meldingen relatief verzuim
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In 2015-2016 zijn drie jongeren voor een Haltstraf
naar Halt gestuurd.
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In tegenstelling tot het schooljaar 2014-2015 zijn niet
alle Haltstraffen positief afgerond. Een leerling heeft
zijn Haltstraf negatief afgerond.
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In 2015-2016 zijn drie processen-verbaal wegens
relatief verzuim opgemaakt tegen jongeren en/of
ouders. Tegen ouders zijn vier processen-verbaal
vanwege luxe verzuim opgemaakt.

Vrijstellingen
Aantal en soort vrijstellingen
gemeente Waalre schooljaar
2015-2016 en schooljaar 2014-2015
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Absoluut verzuim

In 2015-2016 hebben drie leerplichtige kinderen/
jongeren enige tijd niet ingeschreven gestaan. Dit zijn
er twee minder dan vorig schooljaar. Soms is een
administratieve fout de oorzaak van een melding
absoluut verzuim. Er zijn dit schooljaar geen processen-verbaal wegens absoluut verzuim opgemaakt.

Thuiszitters
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In de gemeente Waalre is een kind/jongere enige tijd
niet naar school is gegaan. Deze is gedurende het
schooljaar verhuisd.
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Totaal

Aanleiding onbekend

Verlofaanvraag

Uitstroomprofiel

Schorsing/verwijdering

Relatief verzuim

4

Problemen met gedrag/motivatie

Leerlingbespreking

1

Overig

Conflict ouder(s)/leerling/school

Beroep op vrijstelling

AFHANDELING

Absoluut verzuim

INCIDENTEN

Onderstaande cijfers betreffen incidenten die in
schooljaar 2015-2016 zijn afgehandeld. Deze cijfers
komen niet een-op-een overeen met de cijfers processen-verbaal en vrijstellingen van de jaarlijkse leerplichttelling.

In schooljaar 2015-2016 zijn in totaal 107 incidenten
van 84 jongeren woonachtig in de gemeente Waalre
in behandeling geweest bij leerplicht regio Zuidoost
Brabant. Voor een aantal jongeren geldt dus dat er
meerdere incidenten zijn gemeld.

Negatieve haltafdoening/taakstraf

Naast meldingen over verzuim of vrijstellingsaan
vragen wordt er ook om andere redenen contact
opgenomen met en inzet gevraagd van leerplicht.
Dit worden incidenten genoemd.

Luxe verzuim

Totaaloverzicht incidenten leerplicht
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RMC

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) ten
behoeve van voortijdig schoolverlaters Jongeren
tussen 18 en 23 jaar die zonder startkwalificatie het
onderwijs verlaten kunnen RMC-loopbaanbegeleiding
krijgen en worden begeleid naar school, werk of een
combinatie van beide.

Verzuim 18+

In 2015-2016 zijn er vier meldingen van 18+ verzuim
gedaan over leerlingen woonachtig in Waalre. Een
afname van 80% ten opzichte van schooljaar
2014-2015.

VSV

Op peildatum 1 oktober 2016 had 81.82 % van de
22-jarigen woonachtig in Waalre een startkwalificatie
(gemiddelde in de regio 85,39%).
Afgaand op de indicatieve vsv-cijfers telt Waalre
20 nieuwe vsv’ers. Vorig jaar waren er 21
nieuwe vsv’ers.

Verzuimmeldingen leerlingen 18+
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3. BEGELEIDING EN HERPLAATSTEN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS DOOR RMC LOOPBAANBEGELEIDERS
Een belangrijke taak van de RMC-functie is om
individuele jongeren die zonder startkwalificatie het
onderwijs hebben verlaten terug te leiden naar school,
werk of een combinatie daarvan.
		
In tabel 3A.1 wordt gevraagd naar het aantal opgestarte trajecten met jongeren die in de verslagperiode
voor het eerst in contact komen met de RMC. Het
gaat hier expliciet om jongeren die naar aanleiding van
de P-leveringen van DUO in beeld zijn gekomen.
Trajecten die zijn gestart naar aanleiding van signalen
via andere kanalen worden opgenomen in tabel 3A.2.
Op deze manier wordt (het verloop van) het aantal
trajecten in kaart gebracht dat curatief (na uitschrijving, tabel 3A.1) en preventief (voor uitschrijving, 3A.2)
is ingezet. De drie percentages bij de vraag naar de
tijdspanne tussen de vermelding in de P-leveringen
van DUO en het intakegesprek, moeten gezamenlijk
optellen tot 100%.

aantal

Tabel 3A.1 Het opstarten van begeleidingstrajecten n.a.v. P-leveringen
1.

Hoeveel jongeren zijn gedurende het verslagjaar voor het eerst benaderd met
de vraag of een begeleidingstraject nodig en/of gewenst was?

2.

Met hoeveel van deze jongeren is er daadwerkelijk een intake gevoerd?

3.

Hoeveel gesprekken zijn er in het kader van de intake met deze jongeren
gevoerd?

4.

Van alle jongeren met wie een intakegesprek is gevoerd, hoeveel tijd verstreek
tussen de vermelding van de jongere in de P-leveringen van DUO en het intakegesprek?

0

minder dan 2 weken
tussen 2 en 4
weken
meer dan 4 weken

5.

Met hoeveel jongeren is na het gevoerde intakegesprek een begeleidingstraject gestart?

6.

Met hoeveel van deze jongeren is het begeleidingstraject gedurende het verslagjaar beëindigd?

134

REGIOJAARVERSLAG LEERPLICHT/RMC 2015-2016

|

↑ BIJLAGE INHOUDSOPGAVE

In tabel 3A.2 wordt gevraagd naar het aantal opgestarte trajecten met jongeren die in de verslagperiode
voor het eerst in contact komen met de RMC. Het
gaat hier expliciet om jongeren die naar aanleiding van
signalen via andere kanalen dan de P-leveringen van
DUO in beeld zijn gekomen. Het kan hier dus zowel
gaan om jongeren die nog ingeschreven staan bij een
onderwijsinstelling als jongeren die al uitgeschreven
zijn. Hoewel dit buiten de wettelijke taak van de
RMC-functie valt, moet deze vraag inzicht geven in de
ondersteunende taken die ten behoeve van de school

worden verricht als bijdrage bij het voorkomen van
uitval. De drie percentages bij de vraag naar de
tijdspanne tussen eerste signaal en het intakegesprek,
moeten gezamenlijk optellen tot 100%.

aantal

Tabel 3A.2 Het opstarten van begeleidingstrajecten n.a.v. signalen anders dan de P-leveringen
1.

Hoeveel jongeren zijn gedurende het verslagjaar voor het eerst
benaderd met de vraag of een begeleidingstraject nodig en/of
gewenst was?

1032

2.

Hoeveel van de jongeren genoemd onder 1 stonden op dat moment nog ingeschreven bij een onderwijsinstelling?

229

3.

Hoelang hebben de jongeren zonder inschrijving geen onderwijs
gevolgd?

Jongeren die minder dan 1
schooljaar geen onderwijs hebben gevolgd

725

Jongeren die 1 tot 2 schooljaren
geen onderwijs hebben gevolgd

43

Jongeren die 2 tot 3 schooljaren
geen onderwijs hebben gevolgd

14

Jongeren die 3 tot 4 schooljaren
geen onderwijs hebben gevolgd

7

Jongeren die 4 schooljaren of
langer geen onderwijs hebben
gevolgd

14

4.

Met hoeveel van de jongeren genoemd onder 1 is daadwerkelijk
een intake gevoerd?

478

5.

Hoeveel gesprekken zijn er in het kader van de intake met deze
jongeren gevoerd?

489

6.

Van alle jongeren met wie een intakegesprek is gevoerd, hoeveel
tijd verstreek tussen het eerste signaal en het intakegesprek?

7.

Met hoeveel jongeren is na het gevoerde intakegesprek een
begeleidingstraject gestart?

8.

Met hoeveel van deze jongeren is het begeleidingstraject
gedurende het verslagjaar beëindigd?

minder dan 2 weken

37

tussen 2 en 4 weken

17

meer dan 4 weken
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In tabel 3B wordt gevraagd naar het aantal jongeren dat in het jaar voorafgaand aan het verslagjaar in
begeleiding is genomen en van wie het traject gedurende het verslagjaar doorloopt.

aantal

Tabel 3B ‘continuerende’ voortijdig schoolverlaters
1.

Van hoeveel jongeren die in het verslagjaar in begeleiding waren
is het begeleidingstraject in het vorige verslagjaar gestart?

2.

Hoeveel van de jongeren genoemd onder 1 stonden op dat
moment nog ingeschreven bij een onderwijsinstelling?

532
59
Jongeren die minder dan
1 schooljaar geen onderwijs
hebben gevolgd

3.

Hoelang hebben de jongeren zonder inschrijving geen
onderwijs gevolgd?

433

Jongeren die 1 tot 2 schooljaren
geen onderwijs hebben gevolgd

22

Jongeren die 2 tot 3 schooljaren
geen onderwijs hebben gevolgd

9

Jongeren die 3 tot 4 schooljaren
geen onderwijs hebben gevolgd

6

Jongeren die 4 schooljaren of
langer geen onderwijs hebben
gevolgd

3

4.

Met hoeveel van de jongeren genoemd onder 1 is daadwerkelijk
een intake gevoerd?

142

5.

Hoeveel gesprekken zijn er in het kader van de intake met deze
jongeren gevoerd?

142

6.

Van alle jongeren met wie een intakegesprek is gevoerd, hoeveel
tijd verstreek tussen het eerste signaal en het intakegesprek?

minder dan 2 weken

1

tussen 2 en 4 weken

5

meer dan 4 weken

94

7.

Met hoeveel jongeren is na het gevoerde intakegesprek een
begeleidingstraject gestart?

38

8.

Met hoeveel van deze jongeren is het begeleidingstraject
gedurende het verslagjaar beëindigd?

30

In tabel 3C.1 wordt gevraagd naar het aantal ‘recidiverende’ voortijdig schoolverlaters. Dit zijn jongeren die in
het verslagjaar zijn benaderd met de vraag of een begeleidingstraject nodig en/of gewenst was, en in eerdere
verslagjaren ook in een begeleidingstraject hebben gezeten (maar van wie het traject is afgerond voor de start
van het verslagjaar). Het gaat hier niet om de jongeren die bedoeld worden bij de vraag over ‘continuerende’
voortijdig schoolverlaters. Het gaat hier expliciet om jongeren die in beeld zijn gekomen op basis van de
P-leveringen van DUO. Trajecten die zijn gestart naar aanleiding van signalen via andere kanalen worden
opgenomen in tabel 3C.2.
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aantal

Tabel 3C.1 ‘recidiverende’ voortijdig schoolverlaters n.a.v. P-leveringen
1.

Hoeveel van de jongeren die gedurende het verslagjaar zijn benaderd met
de vraag of een begeleidingstraject nodig en/of gewenst was, hebben in
eerdere verslagjaren in een begeleidingstraject gezeten dat is afgerond voor
de start van het verslagjaar?

2.

Met hoeveel van deze jongeren is er daadwerkelijk een intakegesprek
gevoerd?

3.

Hoeveel gesprekken zijn er in het kader van de intake met deze jongeren
gevoerd?

4.

Van alle jongeren met wie een intakegesprek is gevoerd, hoeveel tijd
verstreek tussen de vermelding van de jongere in de P-leveringen van
DUO en het intakegesprek?

0

minder dan 2 weken
tussen 2 en
4 weken
meer dan 4 weken

5.

Met hoeveel van deze jongeren is na het gevoerde intakegesprek een
begeleidingstraject gestart?

6.

Met hoeveel van deze jongeren is het begeleidingstraject gedurende het
verslagjaar beëindigd?

In tabel 3C.2 wordt gevraagd naar jongeren die in het verslagjaar zijn benaderd met de vraag of een
begeleidingstraject nodig en/of gewenst was, en in eerdere verslagjaren ook in een begeleidingstraject hebben
gezeten (maar van wie het traject is afgerond voor de start van het verslagjaar). Het gaat hier niet om de
jongeren die bedoeld worden bij de vraag over ‘continuerende’ voortijdig schoolverlaters.
Het gaat hier expliciet om gevallen naar aanleiding van signalen anders dan de P-leveringen van DUO.
aantal

Tabel 3C.1 ‘recidiverende’ voortijdig schoolverlaters n.a.v. P-leveringen
1.

Hoeveel van de jongeren die gedurende het verslagjaar zijn benaderd met
de vraag of een begeleidingstraject nodig en/of gewenst was, hebben in
eerdere verslagjaren in een begeleidingstraject gezeten dat is afgerond voor
de start van het verslagjaar?

2.

Met hoeveel van deze jongeren is er daadwerkelijk een intakegesprek
gevoerd?

3.

Hoeveel gesprekken zijn er in het kader van de intake met deze jongeren
gevoerd?

4.

Van alle jongeren met wie een intakegesprek is gevoerd, hoeveel tijd
verstreek tussen de vermelding van de jongere in de P-leveringen van
DUO en het intakegesprek?

0

minder dan 2 weken
tussen 2 en
4 weken
meer dan 4 weken

5.

Met hoeveel van deze jongeren is na het gevoerde intakegesprek een
begeleidingstraject gestart?

6.

Met hoeveel van deze jongeren is het begeleidingstraject gedurende het
verslagjaar beëindigd?
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In tabel 3C.2 wordt gevraagd naar jongeren die in het verslagjaar zijn benaderd met de vraag of een
begeleidingstraject nodig en/of gewenst was, en in eerdere verslagjaren ook in een begeleidingstraject hebben
gezeten (maar van wie het traject is afgerond voor de start van het verslagjaar). Het gaat hier niet om de
jongeren die bedoeld worden bij de vraag over ‘continuerende’ voortijdig schoolverlaters. Het gaat hier
expliciet om gevallen naar aanleiding van signalen anders dan de P-leveringen van DUO.
Tabel 3C.2 ‘recidiverende’ voortijdig schoolverlaters n.a.v. signalen anders dan P-leveringen

aantal
115

1.

Hoeveel van de jongeren die gedurende het verslagjaar zijn benaderd met de
vraag of een begeleidingstraject nodig en/of gewenst was, hebben in eerdere
verslagjaren in een begeleidingstraject gezeten dat is afgerond voor de start
van het verslagjaar?

2.

Hoeveel van deze jongeren waren op dat moment nog ingeschreven bij
een onderwijsinstelling?

44

3.

Met hoeveel van de jongeren genoemd onder 1 is er daadwerkelijk een
intakegesprek gevoerd?

63

4.

Hoeveel gesprekken zijn er in het kader van de intake met deze jongeren
gevoerd?

63

5.

Van alle jongeren met wie een intakegesprek is gevoerd, hoeveel tijd
verstreek tussen het eerste signaal en het intakegesprek?

minder dan 2 weken

29

tussen 2 en 4 weken

14

meer dan 4 weken

20

7.

Met hoeveel van deze jongeren is na het gevoerde intakegesprek een
begeleidingstraject gestart?

20

8.

Met hoeveel van deze jongeren is het begeleidingstraject gedurende het
verslagjaar beëindigd?

13

Tabel 3D vormt een weergave van alle begeleidingstrajecten en de beëindiging daarvan, per categorie voortijdig
schoolverlater. De kolommen ‘Totaal aantal begeleidingstrajecten’ en ‘Aantal beëindigd’ worden automatisch
ingevuld met de eerder gegeven informatie.
Totaal aantal begeleidingstrajecten

Tabel 3D Begeleidingstrajecten per categorie

Aantal
beëindigd

1.

Opgestarte begeleidingstrajecten n.a.v. P-leveringen

2.

Opgestarte begeleidingstrajecten n.a.v. signalen anders dan de P-leveringen

134

91

3.

‘continuerende’ voortijdig schoolverlaters

38

30

4.

‘recidiverende’ voortijdig schoolverlaters n.a.v. P-leveringen

5.

‘recidiverende’ voortijdig schoolverlaters n.a.v. signalen anders
dan P-leveringen

20

13

Tabel 3E gaat over het aantal afgeronde begeleidingstrajecten binnen het verslagjaar. Onder een begeleidingstraject wordt méér verstaan dan alleen een intakegesprek. Geef bij vraag 1 per waarde aan om hoeveel jongeren het gaat. Bij vraag 2 maakt u een keuze uit de keuzemogelijkheden.
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aantal

Tabel 3E Afgeronde begeleidingstrajecten in verslagjaar
1.

Hoe lang zaten de jongeren, van wie het begeleidingstraject is
afgerond, in een begeleidingstraject?

minder dan 1 maand

11

tussen 1 en 6 maanden

46

meer dan 6 maanden

78
Keuzemogelijkheid

1. niet
2.

3

2. minder dan een maand

Hoelang volgt u de herplaatste jongeren?

3. 1 tot 3 maanden
4. langer dan 3 maanden

In tabel 3F noteert u de bestemming van de jongeren na beëindiging van het begeleidingstraject.
aantal

Tabel 3F Bestemming na beëindiging begeleidingstraject
1.

Hoeveel jongeren zijn naar een erkende voltijd opleiding gegaan (ook particulier)?

82

2.

Hoeveel jongeren zijn een combinatietraject gaan volgen (leren/werken, BBL)?

2

3.

Hoeveel jongeren zijn aan het werk gegaan zonder zicht op een startkwalificatie?

9

4.

Hoeveel jongeren zijn geplaatst in een instelling voor intramurale (jeugd-) zorg,
een opvangvoorziening, intensief hulpverleningstraject of een penitentiaire inrichting?

6

5.

Hoeveel jongeren hebben het begeleidingstraject beëindigd zonder reguliere dagbesteding?

6

6.

Hoeveel jongeren zijn uit de RMC-regio verhuisd of anderszins niet meer traceerbaar?

12

7.

Hoeveel jongeren hebben een overige bestemming?

17

Tabel 3G gaat over jongeren van 17 jaar oud die door de RMC-functie worden opgepakt. De RMC-functie
is gericht op jongeren van 18 tot 23 jaar. Uit praktijk blijkt echter dat vaak ook jongeren die nog 17 jaar zijn
maar binnen afzienbare tijd 18 jaar worden al door de RMC-functie in begeleiding worden genomen.
Deze vraag brengt die jongeren in beeld.
aantal

Tabel 3G Jongeren van 17 jaar oud
1.

Hoeveel jongeren van 17 zijn gedurende het verslagjaar benaderd met de vraag of een
begeleidingstraject nodig en/of gewenst was?

12

2.

Hoeveel van de jongeren genoemd onder 1 stonden op dat moment nog ingeschreven
bij een onderwijsinstelling?

8

3.

Met hoeveel van de jongeren genoemd onder 1 is daadwerkelijk een intake gevoerd?

3

4.

Met hoeveel jongeren is na het gevoerde intakegesprek een begeleidingstraject gestart?

3

In tabel 3H kunt u in algemene termen opmerkingen kwijt die specifiek zijn voor uw regio (bijvoorbeeld over de
achtergrond van jongeren die in begeleiding komen, de trends in omvang van de doelgroep of een verschuiving
in de bestemming van jongeren van wie het begeleidingstraject is afgerond).
Tabel 3H Aanvullende opmerkingen (Max 200 woorden)
Risico-analyse uitgevoerd door KBA uit Nijmegen heeft laten zien dat er in RMC regio 37 sprake is van een grote
groep oud-vsv’ers.
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4. EVALUATIE OVERGANG VMBO-MBO INTERGRIP
2015-2016
Evaluatie schooljaar 2015-2016

EVALUATIE
Overgang VO-MBO
Intergrip

2015-2016
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Evaluatie schooljaar 2015-2016

Algemene toelichting:
Voor u ligt de inhoudelijk evaluatie, Overgang VO-MBO 2016, RMC regio 37. In dit verslag nemen we u mee
langs de statistieken (hoe hebben we het gedaan?) en de activiteiten (wat hebben we gedaan?) in overstapjaar
2016. In dit schooljaar zijn belangrijke stappen gezet door de drie partners (VO, MBO en gemeente) om de
overgang VO-MBO nog beter te laten verlopen. Van essentieel belang hierbij is de hechte samenwerking tussen
alle betrokkenen, zowel in de projectgroep als bij de achterban.
In juni 2013 is door de Stuurgroep VSV besloten om de overgang VO-MBO te monitoren middels de applicatie
Intergrip. Dat betekent dat na het implementatiejaar 2013-2014, schooljaar 2015-2016 het derde jaar is dat
met Intergrip gewerkt wordt.
De evaluatie is gebaseerd op “waarneming – analyse – conclusie – aanbeveling/actie”.
Op basis van een voorlopige waarneming (waaronder rapportages, enquêtes, overleg, mailings, etc.) zijn
voorlopige conclusies en aanbevelingen geformuleerd.
Naast de specificatie per doelstelling, waar in de komende paragrafen dieper op ingegaan wordt, kunnen de
volgende generieke aanbevelingen gedaan worden;
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

Het projectteam moet nog meer sturen op het tijdig uitvoeren van handmatige acties in het systeem
(aanpassen statussen, vullen diplomaresultaten, etc.).
Het MBO heeft niet in alle gevallen consequent wekelijks een MBO check (het wekelijkse
verrijkingsbestand van de aanmeldgegevens) aangeleverd. Dit dient minimaal wekelijks te geschieden. Het
projectteam onderzoekt of de MBO instellingen die nog niet over een automatische koppeling beschikken,
hier op aan kunnen sluiten.
De communicatie tussen VO, MBO over het overstapproces is nog niet optimaal. Leerlingen hebben
bijvoorbeeld soms langere tijd de status intake. Voor het VO betekent dit dat de MBO-instelling aan zet is.
Maar voor het MBO kan dit betekenen dat de leerling meerdere malen opgeroepen wordt voor een intake,
omdat hij bij eerdere afspraken niet is verschenen. In de maanden april tot en met juni zal hier structureel
over gerapporteerd worden richting de VO en MBO contactpersonen uit het projectteam. Zij ondernemen
vervolgens richting hun achterban actie.
De reden van afmelding of afwijzing is voor het VO zichtbaar in de Overstap. Aanbeveling is om met de
MBO instellingen tot een gezamenlijke classificatie van afwijzingen en afmeldingen te komen. Zodat hier
uniformiteit over ontstaat. Met de MBO instellingen moet hier afstemming over plaatsvinden. Gekeken
wordt naar technische (on-)mogelijkheden.
De Pro-VSO leerlingen zijn in meer gevallen in het systeem geregistreerd, echter in 2016-2017 dient hier
nóg meer focus op te liggen zodat het volledig overstappende cohort in beeld gebracht wordt.
Havisten die de Overstap naar het MBO maken, moeten geregistreerd worden in Intergrip (in afzonderlijke
havo locaties).
Het is gewenst dat VO en Leerplicht in bepaalde gevallen in een eerder stadium in overleg gaan zodat
potentiële risicoleerlingen eerder in beeld komen.
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1. Statistieken: hoe hebben we het gedaan?
De overgang VO-MBO
Met behulp van Intergrip wordt het overstapproces gemonitord. Alle VMBO scholen in de regio nemen deel.
Hier zijn ook de indicatoren op afgestemd. Voor VSO, Praktijkonderwijs en HAVO is de dekking nog geen 100%.
In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de indicatoren die zijn vastgesteld voor de overgang VO-MBO en de
eindresultaten. Omdat de indicatoren zijn vastgesteld voor het VMBO zijn de totaalresultaten van het VMBO
hier opgenomen.
Intergrip

Norm

Doelstelling 1:
1 november: alle mogelijk
overstappende leerlingen zijn
100%
ingeladen en alle gebruikers VO
getraind. MBO en gemeenten
worden aansluitend getraind.
Doelstelling 2:
1 februari: van alle leerlingen is een 100%
vervolgkeuze bekend in Intergrip.
Doelstelling 3:
1 maart: alle leerlingen zijn
100%
aangemeld bij een
vervolgopleiding.
Doelstelling 4:
5 mei: alle op 1 maart aangemelde
leerlingen bij een deelnemende
100%
vervolgopleiding, zijn (voorlopig)
geplaatst.
Doelstelling 5:
Voor de zomervakantie: alle “risico
of aandachtsleerlingen” zijn
100%
bekend bij leerplicht en de
diplomaresultaten* zijn gevuld in
Intergrip.
Doelstelling 6:
Na de zomervakantie: alle
100%
leerlingen zijn definitief geplaatst
op de vervolgopleiding.

‘14/15

‘15/16

+ / - norm

+/- vorig jaar

100%

100%

+ 0%

+ 0%

60%

63%

- 37%

+ 3%

45%

75%

- 25%

+ 30%

73%

82%

- 18%

+ 9%

81%

94%

- 6%

+ 13%

86.9%

88.5%

-11.5%

+ 1.6%

Tabel 1

3
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Doelstelling 1:

1 november 2015: alle mogelijk overstappende leerlingen zijn ingeladen en alle gebruikers VO
getraind. MBO en gemeenten worden aansluitend getraind.
01-11-2015
Ingevoerde leerlingen

#

%

5346

100%

Tabel 2
Er is bij de start van het schooljaar een inventarisatie gedaan bij VO, MBO en Leerplicht om vast te stellen wat
de trainingsbehoefte is. Hieruit is naar voren gekomen dat alleen de Leerplicht medewerkers nogmaals
geschoold wilden worden. Deze sessie heeft begin 2016 plaatsgevonden. Uit de praktijk is echter gebleken dat
met name VO medewerkers gaandeweg het schooljaar behoefte hadden aan informatie.
Aanbeveling/actie; Zowel VO als Leerplicht instrueren in schooljaar 2016-2017. Daarnaast gedurende het
schooljaar blijven investeren in kennisverbreding (via mailings, spreekuren, decanenbijeenkomsten etc.).

Doelstelling 2:

1 februari: van alle leerlingen is een vervolgkeuze bekend in Intergrip
Status
Vervolgkeuze in Intergrip
Geen vervolgkeuze
Totaal

Aantal
%
3329
62,94%
1960
37,06%
5289 100,00%

Aangezien de Open dagen bij de MBO instellingen, binnen maar vooral buiten RMC regio 37 voornamelijk in de
maanden januari, februari en maart plaatsvonden, heeft een deel van de leerlingen pas later in het schooljaar
een vervolgkeuze kunnen maken.
Aanbeveling/actie; vervroegen van de open dagen en meeloop-activiteiten.

Doelstelling 3:

1 maart: alle leerlingen zijn aangemeld bij een vervolgopleiding
Status
Aangemeld of beter
Geen (lopende) aanmelding
Eindtotaal

Aantal %
4021
75,22%
1325
24,78%
5346 100,00%

Aanbeveling/actie; vervroegen van de open dagen en meeloop-activiteiten.

4
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Doelstelling 4:

Alle op 1 maart aangemelde leerlingen bij een deelnemende vervolgopleiding, zijn (voorlopig)
geplaatst.
De berekening van de evaluatie dit jaar wijkt af van die van vorig jaar. Er is nu per leerling gekeken
hoe het traject is verlopen in plaats van de dwarsdoorsnede (globale methode) van vorig jaar. Door
deze manier van berekenen ontstaat er een exact beeld van de situatie en daarmee wijkt deze dan
ook af in negatieve zin.
Status
Aangemeld of beter, op 1 maart*
Ten minste voorlopig geplaatst, op 1 mei**

Aantal %
4018 100,00%
3275
81,51%

*Dit aantal is iets lager dan bij ‘Doelstelling 3’, doordat de populatie is gewijzigd in de tussenliggende periode
van 1 maart tot 1 mei, bijvoorbeeld door verhuizingen.
**Leerlingen van de populatie aangemeld of beter op 1 maart die de status voorlopig geplaatst of beter
hebben. Dit zijn de statussen: Definitief, Definitief (niet te overschrijven), Onderwijs overeenkomst tekenen en
voorlopig geplaatst. Tussen deze leerlingen zijn er ook leerlingen die zijn geswitcht van vervolgkeuze en daar
inmiddels al weer minimaal voorlopig geplaatst zijn.
Voor de beeldvorming is ook de overstap van vorig jaar opnieuw berekend ter vergelijking. Totaal aantal
leerlingen in de overstap (1 maart): 5344 en daarmee nagenoeg gelijk aan dit jaar.
Status
Aangemeld of beter, op 1 maart*
Ten minste voorlopig geplaatst, op 1 mei**

Aantal %
2425 100,00%
1765
72,78%

Conclusie:
Er heeft een behoorlijke inhaalslag plaatsgevonden in zowel het aantal leerlingen dat zich voor 1 maart heeft
aangemeld en het aantal leerlingen dat zich ten minste voorlopig geplaatst heeft zowel absoluut (vergeleken
met vorig jaar) als relatief (ten opzichte van het aantal leerlingen op 1 maart).

Doelstelling 5:
Voor de zomervakantie: alle “risico- of aandachtsleerlingen” zijn bekend bij leerplicht/RMC en de
diplomaresultaten zijn gevuld in Intergrip; deze doelstelling behelst twee verschillende meetcriteria, als eerste
wordt hieronder gekeken naar de overdracht van de risico-en aandachtsleerlingen, daarna wordt ingegaan op
het registreren van de diploma resultaten. Bij de start van het schooljaar wordt aan de VO scholen gevraagd de
gegevens van de overstappende VMBO leerlingen aan te leveren. Dit kunnen ook leerlingen zijn die buiten RMC
regio 37, Zuidoost Brabant woonachtig. Dat betekent dat er een verschil in aantal ontstaat tussen de ingeladen
leerlingen en de leerlingen die bij Leerplicht/RMC bekend zijn. Er zijn 5344 leerlingen ingeladen en 5209
leerlingen zijn woonachtig in de RMC regio.
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Overgedragen aan Leerplicht / RMC gedurende het schooljaar 2015 – 2016
LP/RMC
LP/RMC LP/RMC in Overgedragen
afgehandeld definitief behandeling aan LP/RMC Eindtotaal
Vervolgkeuze

Totaal

27

51

43

3

1

Defensie

1

1

In zorginstelling

1

14

Onderzoek bij Leerplicht

24
4
10
13

9

Onderzoek bij RMC

1

School buitenland/ Uitwisselingsprogramma

2

Wil / Gaat werken

124

Tabel 3

16
13

1
2

55
28
11

13

28

In behandeling Leerplicht / RMC op peildatum 01-10-2016
LP/RMC in Overgedragen
behandeling aan LP/RMC Eindtotaal
Vervolgkeuze

Totaal

Defensie

49

11

60

1

1

In zorginstelling

1

Onderzoek bij Leerplicht

19

6

25

Onderzoek bij RMC

16

1

17

School buitenland/Uitwisselingsprogramma

1

Wil / Gaat werken

11

Tabel 4

1

1
4

15

In het totaal zijn er dit schooljaar (2015-2016) 124 leerlingen overgedragen aan Leerplicht / RMC, waarvan er
op 01-10-2016 nog 60 in behandeling waren.
Aanbeveling;
De VO decaan moet gemotiveerd worden om leerlingen in een eerder stadium van het schooljaar over te
dragen aan Leerplicht/RMC.
Het vullen van de diplomaresultaten is bij enkele Vo scholen niet gebeurd. Dat heeft meerdere oorzaken; het
achterblijven van administratieve handelingen waar het VMBO betreft, daarnaast zijn bij verschillende VO
scholen ook havisten en Vso-Pro leerlingen ingeladen die niet in alle gevallen in het jaar van de overgang VOMBO eindexamen deden.

Aantal
Niet behaald

Diploma
Niet behaald
Wel behaald
Niet ingevuld
Eindtotaal

Aantal
%
313
5,66%
4594
83,01%
627
11,33%
5534 100,00%

Wel behaald
Niet ingevuld
6
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Conclusie:
Er is sprake van een duidelijke verbetering ten opzichte van vorig schooljaar: 80,59 naar 88,67% ingevuld.
Aanbeveling/actie; continuering inzet op instructie, bij overlegfora (bijvoorbeeld decanenkringen) de
gelegenheid bieden technisch/inhoudelijke vragen te stellen.

Doelstelling 6:
Na de zomervakantie (31-08-2015): alle leerlingen zijn definitief geplaatst op de vervolgopleiding.

Tabel 5 (stand van 05-09-2016)
Gebleken is dat in de periode direct na de zomervakantie (na 31-08) veel verschuivingen optreden. Met als
resultaat dat op 01-10-2015 ruim 96% van de leerlingen een definitieve plaatsing hadden (zie tabel 6).
Daarnaast fluctueert het aantal leerlingen gedurende het schooljaar enigszins bijvoorbeeld door havisten die in
de loop van het schooljaar worden toegevoegd, maar na het behalen van het diploma ook weer verwijderd
worden (zij maken immers niet meer de overgang naar het MBO).
Het verschil tussen beide standen is voornamelijk te vinden in het feit dat bepaalde statussen, afnemen of zelfs
helemaal verdwijnen.
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Statuscategorie
Definitief

Status
Definitief
Definitief (Niet te overschrijven)
LP/RMC definitief

Aantal %
4791
86,57%
499
9,02%
37
0,67%
Totaal Definitief
5327 96,26%
In behandeling
Aangemeld
38
0,69%
Intake (lopend)
3
0,05%
LP/RMC in behandeling
50
0,90%
Onderwijsovereenkomst tekenen (OOK afgedrukt)
1
0,02%
Voorlopig geplaatst
5
0,09%
Totaal In behandeling
97
1,75%
Niet (meer) behandeling Afgemeld
45
0,81%
Afgewezen
7
0,13%
Beëindigd
7
0,13%
Handmatig toegevoegd
13
0,23%
LP/RMC afgehandeld (terug naar VO)
2
0,04%
Onbekend bij het MBO
3
0,05%
Overgedragen aan LP/RMC
11
0,20%
Vervolgkeuze in DDD
3
0,05%
(leeg)
19
0,34%
Totaal Niet (meer) behandeling
110
1,99%
Eindtotaal
5534 100,00%

Tabel 6 (stand van 01-10-2016)

Uitstroom
Om inzichtelijk te maken waar de VMBO leerlingen uit Zuidoost Brabant een vervolgopleiding kiezen, hierbij
een diagram met uitstroompercentages.
Anders
(836)

Gilde opleidingen (94)

Summa College
(2407)

DRP Toerisme/ Recreatie
(114)

ROC Tilburg (146)
KW1C (180)
DRP Horeca (192)

VMBO eigen school (227)

SintLucas (254)

Havo eigen

school (393)

ROC ter Aa
(670)
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2.6. Overstaptafels
Afgelopen schooljaar is er voor het eerst een Overstaptafel georganiseerd. Het doel van de overstaptafels is om
via een gesprek tussen VO, MBO en Leerplicht te zoeken naar mogelijke trajecten voor leerlingen die moeite
hebben met kiezen. Er wordt een regisseur per leerling aangewezen die volgt of gemaakte afspraken worden
nagekomen.
Voorafgaand aan de Overstaptafel
Alle betrokken partijen worden door verschillende functionarissen uitgenodigd conform het draaiboek
Overstaptafels. Een paar dagen voordat de tafel daadwerkelijk plaatsvindt, wordt de definitieve lijst met de te
bespreken leerlingen en het tijdstip waarop ze worden besproken, rondgestuurd naar alle betrokkenen. Van de
decanen VO wordt aanwezigheid verwacht, dan wel het geven van een schriftelijke toelichting op de statussen
van de leerlingen.
Gedurende de Overstaptafel
Aan tafel zitten decanen VO, loopbaanbegeleiders MBO, leerplicht en RMC-ambtenaren, een voorzitter en een
notulist.
De betrokken VO-decaan brengt een leerling in, bespreekt de situatie en geeft aan waarbij hij/zij hulp nodig
heeft. De overige partijen vullen aan, geven adviezen of er worden direct concrete afspraken gemaakt. De
notulist noteert de afspraken en de volgende leerling wordt besproken.
Na afloop van de Overstaptafel
De notulist communiceert de gemaakte afspraken aan de voorzitter van de tafel. De voorzitter zet de afspraken
door naar de betreffende persoon en monitort de voortgang. Dit gebeurt aan de hand van telefonisch dan wel
mailcontact, en het analyseren van de gegevens in Intergrip.
Analyse
Het opstellen van de lijsten en het stimuleren van de decanen om aanwezig te zijn tijdens de Overstaptafels om
daar de leerlingen met een risico-status in te brengen, heeft soms een activerend effect. Uit de contacten blijkt
dat decanen extra worden geactiveerd om de situatie van de leerling te kunnen toelichten dan wel de leerling
naar een vervolgopleiding te helpen, waardoor aanwezigheid tijdens de Overstaptafel soms zelfs overbodig is.

3.0. Nawoord
In gezamenlijkheid maken we een succes van de Overstap. Alle betrokken partijen werken hard om ervoor te
zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen de overstap naar het MBO goed kunnen maken. Hierbij verankeren we de
inmiddels vertrouwde samenwerking en verliezen we de opvallende zaken niet uit het oog. Wij blijven vooruit
kijken en blijven sturen op die aspecten van de Overstap die beter kunnen.
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2.6. Overstaptafels
Afgelopen schooljaar is er voor het eerst een Overstaptafel georganiseerd. Het doel van de overstaptafels is om
via een gesprek tussen VO, MBO en Leerplicht te zoeken naar mogelijke trajecten voor leerlingen die moeite
hebben met kiezen. Er wordt een regisseur per leerling aangewezen die volgt of gemaakte afspraken worden
nagekomen.
Voorafgaand aan de Overstaptafel
Alle betrokken partijen worden door verschillende functionarissen uitgenodigd conform het draaiboek
Overstaptafels. Een paar dagen voordat de tafel daadwerkelijk plaatsvindt, wordt de definitieve lijst met de te
bespreken leerlingen en het tijdstip waarop ze worden besproken, rondgestuurd naar alle betrokkenen. Van de
decanen VO wordt aanwezigheid verwacht, dan wel het geven van een schriftelijke toelichting op de statussen
van de leerlingen.
Gedurende de Overstaptafel
Aan tafel zitten decanen VO, loopbaanbegeleiders MBO, leerplicht en RMC-ambtenaren, een voorzitter en een
notulist.
De betrokken VO-decaan brengt een leerling in, bespreekt de situatie en geeft aan waarbij hij/zij hulp nodig
heeft. De overige partijen vullen aan, geven adviezen of er worden direct concrete afspraken gemaakt. De
notulist noteert de afspraken en de volgende leerling wordt besproken.
Na afloop van de Overstaptafel
De notulist communiceert de gemaakte afspraken aan de voorzitter van de tafel. De voorzitter zet de afspraken
door naar de betreffende persoon en monitort de voortgang. Dit gebeurt aan de hand van telefonisch dan wel
mailcontact, en het analyseren van de gegevens in Intergrip.
Analyse
Het opstellen van de lijsten en het stimuleren van de decanen om aanwezig te zijn tijdens de Overstaptafels om
daar de leerlingen met een risico-status in te brengen, heeft soms een activerend effect. Uit de contacten blijkt
dat decanen extra worden geactiveerd om de situatie van de leerling te kunnen toelichten dan wel de leerling
naar een vervolgopleiding te helpen, waardoor aanwezigheid tijdens de Overstaptafel soms zelfs overbodig is.

3.0. Nawoord
In gezamenlijkheid maken we een succes van de Overstap. Alle betrokken partijen werken hard om ervoor te
zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen de overstap naar het MBO goed kunnen maken. Hierbij verankeren we de
inmiddels vertrouwde samenwerking en verliezen we de opvallende zaken niet uit het oog. Wij blijven vooruit
kijken en blijven sturen op die aspecten van de Overstap die beter kunnen.
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Primair Onderwijs
Rijnstraat 50
Den Haag
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
www.rijksoverheid.nl
Onze referentie
1098481
Bijlagen
1

Datum

6 december 2016

Betreft

Tiende voortgangsrapportage passend onderwijs

In de afgelopen tweeënhalf jaar hebben leraren, scholen, schoolbesturen en
samenwerkingsverbanden zich samen ingezet om passend onderwijs vorm te
geven in de praktijk en ieder kind een passende plek in het onderwijs te bieden.
Door uit te gaan van wat een kind nodig heeft, de ouders en leerlingen te
betrekken, de inhoud centraal te stellen en bereid te zijn tot samenwerking, lukt
het om voor steeds meer kinderen een passende plek te realiseren. Er worden
daarbij betekenisvolle stappen gezet. Ik heb veel waardering voor het harde
werken en de inspanningen van betrokkenen in het land.
Maar passend onderwijs is nog niet klaar. De resultaten zoals we die voor ogen
hadden bij de invoering van passend onderwijs worden nog niet overal behaald.
De grote inzet van alle partijen zal onverminderd moeten doorgaan om de
resultaten te behalen die we met elkaar hebben geformuleerd en ervoor te zorgen
dat alle kinderen een passend onderwijsprogramma krijgen. Op onderdelen vind
ik de invoering van passend onderwijs niet goed genoeg verlopen en doe ik
voorstellen om tot verbetering te komen. Dat gaat met name om de toerusting
van de schoolteams, de samenwerking met de jeugdhulp en zorg, de inzet van
middelen door de samenwerkingsverbanden en op het terugdringen van het
aantal thuiszitters.
Opbouw van de brief
In deze brief ga ik eerst in op het eerste advies van de Onderwijsraad. Daarna
schets ik drie ontwikkelingen die door de invoering van passend onderwijs tot
stand zijn gekomen en zijn versterkt:
1) Meer variatie in aanbod door versterkte samenwerking;
2) Het realiseren van een dekkend aanbod en het creëren van
randvoorwaarden door samenwerkingsverbanden;
3) De leerplichtcijfers en de aanpak om het aantal thuiszitters terug te
dringen.
Ik baseer mijn beeld op de onderzoeken die zijn uitgevoerd onder
verantwoordelijkheid van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO),
De onderzoeken zijn bij deze brief gevoegd. Het betreft een onderzoek met daarin
casusstudies bij verschillende samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en
Pagina 1 van 21
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In de voortgangsbrief van staatssecretaris Van Rijn over kinderen met een
intensieve zorgvraag is gewezen op de informatie die vanuit OCW en VWS
beschikbaar is gesteld. 17 Naast de schriftelijk informatie, kunnen zorgaanbieders,
scholen en ouders die hulp bij nodig hebben bij het formuleren van een
onderwijszorgarrangement, een beroep doen op een onderwijszorgconsulent en
het nieuwe Expertisepunt voor Ernstig Zieke Kinderen dat is ondergebracht bij het
bestaande Meldpunt Juiste Loket (zie www.juisteloket.nl).

Onze referentie
1098481

In aanvulling daarop is, in samenwerking met VWS, een stroomschema
ontwikkeld met een route voor (v)so-scholen om (medische) zorg in onderwijstijd
te organiseren. 18 Uit dit schema blijkt dat er mogelijkheden zijn om zorg op
school te organiseren, maar dat het niet eenvoudig is. Met mijn collega van VWS
en met andere partijen in onderwijs en zorg bespreken wij de komende periode
mogelijkheden om tot vereenvoudiging te komen. Op basis van de resultaten
daarvan wordt het schema voor de zomer van 2017 herzien.
Het knelpunt dat scholen en ouders naar voren brachten over het maximale tarief
dat besteed kan worden aan professionele zorg indien de zorgverlener (een
verpleegkundige of een arts) in dienst is bij een school (die zelf geen
zorginstelling is), is opgepakt. Ouders die voor hun kind een persoonsgeboden
zorgbudget of pgb hebben uit de Wlz of de Zvw kunnen zorg inkopen bij een
school. Als de zorgverleners, in dienst van de school voldoen aan het begrip
beroeps- of bedrijfsmatig zorg verlenen, zoals gehanteerd in de Wet
marktordening gezondheidszorg, dan kunnen ouders uitgaan van de tarieven voor
professionele zorgverleners.
De verantwoordelijkheid voor het bieden van een passend aanbod: de zorgplicht
De Onderwijsraad adviseert te onderzoeken of de onduidelijkheden over de
zorgplicht van tijdelijke aard zijn, of dat nadere definiëring noodzakelijk is. In
antwoord daarop kan ik melden dat er reeds een onderzoek loopt dat antwoord
moet geven op de vraag of de zorgplicht functioneert als beoogd (publicatie
voorjaar 2017). In de praktijk lijken op het gebied van onduidelijkheden over de
zorgplicht stappen te zijn gezet. Uit de peiling van de AVS blijkt dat scholen
steeds beter weten wat er van hen wordt verwacht als het gaat om de zorgplicht.
Waar vorig jaar in de AVS peiling nog 90 procent van de schoolleiders aangaf dat
ze niet zomaar overgingen op een inschrijving bij aanmelding, zegt nu 70 procent
van de schoolleiders dat de zorgplicht voor hen geldt als ouders op gesprek
komen en zich (mondeling) aanmelden. 19 Dat is een flinke vooruitgang. De
inspectie merkt daarnaast op dat de zorgplicht voor scholen nog steeds relatief
nieuw is. Soms krijgen scholen er nu pas voor het eerst mee te maken. Voor de
inspectie is lang niet altijd zichtbaar dat een school de zorgplicht ontwijkt. Pas
later, soms zelfs wanneer de ouders zelf al een plek hebben gevonden ontvangt
de inspectie een signaal of een melding. Over het ontwijken van de zorgplicht
ontving de inspectie een dertigtal signalen, die na interventie tot een oplossing
zijn gebracht. Voor schoolbesturen die hun wettelijke verplichtingen rond de

17
Ministerie van VWS (2016). Brief ‘Zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag’.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2016-2017, 34104, nr. 148.
18
Dit stroomschema wordt in december beschikbaar gesteld via www.passendonderwijs.nl
19
Snel, T. (2016). AVS Peiling. Doorzettingsmacht samenwerkingsverband leidt tot
terugdringen thuiszitters. Kader Primair November 2016.
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zorgplicht niet naleven, is het opleggen van een bekostigingssanctie (art. 4:49
AWB) nadrukkelijk een mogelijkheid.
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2. Een goed stelsel van randvoorwaarden voor passend onderwijs
Maatwerk voor kinderen en de vormgeving van passend onderwijs op de scholen
lukt alleen als scholen en teams daartoe in staat worden gesteld. De
randvoorwaarden daarvoor worden gecreëerd door de schoolbesturen en
samenwerkingsverbanden, waarbij het gezamenlijke belang voorop moet worden
gesteld. Deze paragraaf beschrijft de stand van zaken rond een aantal onderdelen
waarvoor de besturen en samenwerkingsverbanden verantwoordelijk zijn.
Samenwerkingsverbanden evalueren de governance structuur
De belangen van schoolbesturen en samenwerkingsverbanden zijn niet altijd
gelijk aan elkaar. Daarom is het belangrijk dat in de samenwerkingsverbanden
goed wordt nagedacht over hoe de governance wordt ingericht. Ook de
Onderwijsraad geeft dit aan. Vaak houden de schoolbesturen toezicht op het
samenwerkingsverband, naast dat zij het samenwerkingsverband besturen.
Hierdoor keuren de leden hun eigen vlees, of kunnen ze niet open zijn om de
belangen van het schoolbestuur niet te schaden. Daarom evalueren veel
samenwerkingsverbanden de eerder gekozen structuur voor bestuur en intern
toezicht. De behoefte ontstaat om bestuur en toezicht meer te scheiden,
bijvoorbeeld door middel van een onafhankelijke voorzitter of bestuurder of een
onafhankelijk orgaan voor intern toezicht. Dat kan ertoe leiden dat schoolbesturen
meer op afstand komen te staan van het besturen van het
samenwerkingsverband. Dit is echter ook lastig voor schoolbesturen. Er spelen
immers veel inhoudelijke, organisatorische en financiële kwesties, waarbij de
schoolbesturen betrokken willen zijn. 20 Deze betrokkenheid mag echter niet leiden
tot trage of belemmerde besluitvorming. De PO-Raad en de VO-raad blijven de
samenwerkingsverbanden ook komende periode ondersteunen om de governance
binnen de samenwerkingsverbanden te verbeteren. De inspectie ziet toe op
doelmatige inrichting van de taken en processen van de
samenwerkingsverbanden.
Onnodige bureaucratie verminderen
Een doelmatige inrichting van de processen betekent ook dat deze zo worden
ingericht dat er geen onnodige bureaucratie ontstaat. Samenwerkingsverbanden
zijn daarvoor verantwoordelijk. Uit verschillende, eerder uitgevoerde onderzoeken
en uit de gesprekken die ik heb gevoerd blijkt dat op heel veel plekken nog veel
bureaucratie wordt ervaren. Dat spitst zich toe rondom een paar thema’s: het
aanvragen van toelaatbaarheidsverklaringen door scholen voor (v)so die met veel
samenwerkingsverbanden te maken hebben; het opstellen van de
ontwikkelingsperspectieven en de afstemming met de zorg. In het Koersdocument
dat de PO-Raad en VO-raad met hun leden hebben besproken, staat
“Bureaucratie? Dat doen we zelf”. Daar sluit ik mij bij aan. De kaders bieden
ruimte om de ondersteuning van leerlingen te organiseren zonder onnodige
bureaucratie.

20

Eimers e.a. (2016)
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1. Meer variatie in aanbod door versterkte samenwerking
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Creatieve oplossingen voor maatwerk leiden vaker tot een dekkend aanbod
Scholen ervaren door passend onderwijs meer vrijheid en vinden het positief dat
budgetten niet meer leerlinggebonden zijn. Intern begeleiders en
zorgcoördinatoren schatten in dat de basisondersteuning op scholen in ruime of
zeer ruime mate wordt gerealiseerd. Dat blijkt uit de monitor die is uitgevoerd
naar het ondersteuningsaanbod. 2 Daarmee worden randvoorwaarden gecreëerd
om voor meer leerlingen maatwerk te bieden. Dat geldt ook voor de maatregelen
in het kader van onderwijs op een andere locatie dan de school, voor kinderen die
tijdelijk of gedeeltelijk niet naar school kunnen. Zij kunnen op basis daarvan
minder uren onderwijs op school volgen. Naast onderwijs op school kunnen zij
een deel van het programma thuis of op een andere (zorg)locatie volgen. Voor
kinderen waar het samenwerkingsverband geen passend onderwijsaanbod heeft,
wordt het in bijzondere situaties mogelijk om voor die kinderen onderwijs bij een
particuliere instelling te bekostigen. Twee wetsvoorstellen die voor de wettelijke
verankering moeten gaan zorgen, zijn inmiddels voorgelegd voor
internetconsultatie. 3
Over de ruimte voor maatwerkmogelijkheden is onder meer via de website en de
nieuwsbrieven passend onderwijs naar het veld gecommuniceerd. Er zijn
regelmatig vragen over de ruimte die de wetgeving biedt. Scholen en
samenwerkingsverbanden kunnen daarom ook ondersteuning krijgen bij het
uitwerken van maatwerkoplossingen, bijvoorbeeld door de
onderwijs(zorg)consulenten, Gedragswerk en de inspectie. Het resultaat van deze
uitwerking kan worden vastgelegd in een onderwijsovereenkomst tussen de
school en ouders. Het is voorgekomen dat de inspectie deze overeenkomst mede
heeft ondertekend. Hierdoor kan de indruk worden gewekt dat deze afspraken
alleen mogelijk zijn door deze medeondertekening. Dit is nadrukkelijk niet het
geval. Deze afspraken moeten binnen het wettelijk kader passen en hebben geen
handtekening van de inspectie nodig. Om misverstanden te voorkomen heb ik
met de inspectie afgesproken dat er geen overeenkomsten meer mede worden
ondertekend door de inspectie. Uiteraard blijft de inspectie beschikbaar om bij
ingewikkelde situaties mee te denken over een oplossing. Ook zal ik komende
periode voorlichting geven over de maatwerkoplossingen die mogelijk zijn binnen
de wettelijke kaders.
Verkenning naar meer ruimte voor maatwerk door deeltijdonderwijs
Er is een groep kinderen waarvoor ook bovenstaande maatregelen geen oplossing
bieden, omdat die maatregelen ervan uitgaan dat een kind ten minste de helft
van de tijd naar school gaat of de mogelijkheden heeft om daar naartoe te
groeien. Kinderen die dat niet kunnen, krijgen een ontheffing van de leerplicht. 4
In het algemeen overleg in juni jongstleden heb ik toegezegd een verkenning te
doen of deeltijd onderwijs voor deze kinderen een oplossing zou kunnen bieden.

2

Smeets, E. & Veen, D. van (2016). Monitor Ondersteuningsaanbod. Ondersteuningsaanbod
voor leerlingen en teamleden in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal
basisonderwijs en speciaal onderwijs, schooljaar 2015/2016. KBA Nijmegen/Hogeschool
Windesheim.
3
De wetsvoorstellen Technische wijziging passend onderwijs en Onderwijs op een andere
locatie.
4
Leerplichtwet, artikel 5, onder a.
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Naar aanleiding van die verkenning stel ik voor om in een experiment te
onderzoeken hoe deeltijd onderwijs inhoudelijk ingericht kan worden en wat de
bedoelde en onbedoelde effecten zijn. Het is namelijk lastig om dat vooraf, vanaf
de tekentafel goed in beeld te brengen. Wat betreft de bekostiging geldt dat de
basisbekostiging voor deze kinderen automatisch volgt op basis van de
inschrijving. De ondersteuningsbekostiging moet via het samenwerkingsverband
worden toegekend. Samen met de staatssecretaris van VWS ga ik aan de slag
met de uitwerking van een experiment en stuur dat in de eerste helft van 2017
naar uw Kamer.

Onze referentie
1098481

Meer samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs
Er is meer samenwerking tussen reguliere scholen, speciaal basisonderwijs (sbo)
en het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so), sinds het (v)so deel uitmaakt van
de samenwerkingsverbanden. Zo blijkt uit onderzoek naar de impact van passend
onderwijs onder die schoolsoorten. De scholen zijn positief over de versterkte
samenwerking. Het (v)so geeft aan zichtbaarder geworden te zijn voor het
reguliere onderwijs, waardoor ze makkelijker te benaderen zijn. Ook zien zij
kansen om nog meer samen te werken en elkaars expertise beter te benutten. 5
Soms wordt ervoor gekozen om onderwijs in één gebouw te bieden door
verschillende typen scholen. Zo bestaat de Talentencampus in Venlo uit een
basisschool, een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor speciaal
onderwijs en is er ook nog reguliere en speciale kinderopvang in het pand.
Eduwiek in Hoogeveen heeft in één gebouw regulier en speciaal voortgezet
onderwijs en een instelling voor jeugdhulp. Dat biedt ruimte om maximaal gebruik
te maken van elkaars expertise. De inspectie is er wel scherp op dat altijd
duidelijk is dat de school waar de leerling is ingeschreven verantwoordelijk is en
blijft voor het onderwijs aan een leerling. Ik vind dat een mooie ontwikkeling en ik
zie dat daar met veel enthousiasme aan wordt gewerkt. Leraren zien dat zij
hierdoor meer leerlingen een passend programma kunnen bieden. Ook stimuleert
het de kennisuitwisseling tussen het personeel van de verschillende scholen.
Samen met de PO-Raad, de VO-raad en de vakorganisaties ondersteun ik scholen
en samenwerkingsverbanden om deze samenwerking verder vorm te geven. Dat
doen we met gesprekken en ondersteuning op locatie, regionale en landelijke
bijeenkomsten en via een aantal handreikingen met wettelijke mogelijkheden,
een stappenplan en een beschrijving van voorbeelden. Eind van dit jaar wordt het
stappenplan gepubliceerd op www.passendonderwijs.nl.
Samenwerking met jeugdhulp en zorg op de scholen
Scholen zijn positief over de inzet van schoolmaatschappelijk werk en ook breder
zie ik mooie voorbeelden van samenwerking rondom preventie, inkoop van
jeugdhulpverlening en ondersteuning van kinderen ontstaan. 6 Zo zijn scholen in
gemeente Hoogeveen nauw betrokken bij het opstellen van de focuspunten voor
de jeugdhulp in de regio in de periode 2017-2020. In Schiedam-Vlaardingen
wordt in het nieuwe jaar gestart met een family class: een programma voor

5

Boer, A. de & Worp, L. van der (2016). De impact van passend onderwijs op het SO/SBO
en het VSO. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen; Eimers, T., Ledoux, G. & Smeets, E.
(2016). Passend onderwijs in de praktijk. Casestudies in het primair en voortgezet onderwijs
en middelbaar beroepsonderwijs. Nijmegen: KBA Nijmegen.
6
Smeets, E. & Veen, D. van (2016).
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ouders en kinderen waarbij onderwijs en jeugd/opvoedhulp gecombineerd
worden. In de regio Oost Achterhoek hebben de gemeenten en de
samenwerkingsverbanden passend onderwijs een werkwijze ontwikkeld waarbij
op één moment en aan één tafel een integraal onderwijszorgarrangement voor
het kind en het gezin wordt afgesproken. Alle betrokken partijen zitten aan tafel
(ouders, onderwijs, zorg en gemeente) en maken afspraken over de
onderwijsplek en -ondersteuning, aanvullende zorg, mogelijke leerplichtontheffing
en leerlingenvervoer. De ouders weten na dit gesprek van één uur met welk
arrangement hun kind naar school gaat.

Onze referentie
1098481

Scholen zijn overwegend positief over de samenwerking tussen het zorgteam van
de school en de jeugdhulp en zijn van mening dat deze sinds de invoering van
passend onderwijs is verbeterd. In hetzelfde onderzoek komt echter ook naar
voren dat leraren in het basis- en voortgezet onderwijs nog weinig ondersteuning
ervaren vanuit het wijkteam, de jeugd-ggz en overige jeugdhulp, zo blijkt uit de
monitor ondersteuningsaanbod. Ook hebben zij het gevoel dat de snelheid van de
inzet van hulp door externe jeugdpartners verminderd is, evenals de
beschikbaarheid van goede diagnostische expertise. Vanuit de landelijke
werkagenda onderwijs en jeugdhulp, loopt een ondersteuningstraject dat zich
onder meer richt op de versterking van de samenwerking tussen onderwijs en de
jeugdhulp in de wijk. Dat doen zij onder meer door middel van handreikingen, het
delen van praktijkvoorbeelden en ondersteunen gesprekken in de regio.
Hoogbegaafden in passend onderwijs
Passend onderwijs streeft naar een passende plek voor ieder kind, dus ook voor
begaafde leerlingen met mogelijk extra ondersteuningsbehoeften. Het
Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (belegd bij de SLO) ondersteunt
scholen en samenwerkingsverbanden bij het realiseren van passend onderwijs
voor (hoog)begaafde leerlingen in het po en vo. Ik heb het Informatiepunt
gevraagd om in aanvulling daarop een monitoronderzoek uit te voeren naar de
stand van zaken en de ambities binnen samenwerkingsverbanden op het terrein
van hoogbegaafdenonderwijs. Er wordt in kaart gebracht hoe de beschikbare
mogelijkheden aansluiten op de (extra) ondersteuningsbehoeften van begaafde
leerlingen, op welke manier de bekostiging plaatsvindt en waar eventuele
aanvullende ouderbijdragen aan worden besteed. Tevens wordt onderzocht of er
combinaties van onderwijs en zorg mogelijk zijn, bijvoorbeeld bij complexe
problematiek (zoals trauma’s of depressie), bij dreigende uitval en voor
thuiszitters waarbij begaafdheid een rol speelt. Hiermee geef ik invulling aan
eerdere toezeggingen aan uw Kamer om een monitor hoogbegaafden uit te
voeren en meer inzicht te krijgen in de al dan niet vrijwillige ouderbijdrage. De
resultaten van de monitoring zijn in de eerste helft van 2017 beschikbaar.
Meer of minder variatie in het ondersteuningsaanbod?
De Onderwijsraad constateert op basis van verschillende onderzoeken dat scholen
voorzichtig zijn om zich op een bepaald type ondersteuningsaanbod te profileren
en dat er nauwelijks afstemming plaatsvindt over het ondersteuningsaanbod.
Hoewel ik dat eens ben met de raad dat dat risico er is, is dat niet wat ik zie in de
praktijk. Zoals in deze paragraaf beschreven, zie ik juist veel nieuwe initiatieven
ontstaan tussen reguliere scholen en reguliere en speciale scholen en samen met
jeugdhulp om tot een passend aanbod voor individuele- en voor groepen
leerlingen. Ook blijkt uit onderzoek dat scholen bereid zijn om kinderen met een
extra ondersteuningsbehoefte toe te laten, ook als de ondersteuningsvraag
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afwijkt van wat in het ondersteuningsprofiel is vastgelegd. 7 Dat is in lijn met wat
van scholen wordt verwacht in het kader van de Wet gelijke behandeling. Op
basis van die wet, moet de school van aanmelding altijd eerst zelf onderzoeken of
zij zelf doeltreffende aanpassingen kunnen doen om een leerling extra
ondersteuning te bieden. Zij mogen kinderen alleen weigeren als de toelating tot
een onevenredige belasting leidt. In die situaties moet de school op basis van de
zorgplicht wel een passende plek op een andere school vinden. Dit alles neemt
niet weg dat ik het signaal van raad serieus neem en ik het dekkende aanbod van
de scholen binnen de samenwerkingsverbanden blijf volgen. Ook onderstreep ik
de oproep van de raad om in te zetten op nieuw ondersteuningsaanbod en dat
vast te leggen in het schoolondersteuningsprofiel.

Onze referentie
1098481

Wanneer samenwerkingsverbanden de ruimte die passend onderwijs biedt beter
benutten en doelen stellen die passen bij de regionale situatie, dan kunnen er
verschillen ontstaan in de wijze waarop de extra onderwijsondersteuning wordt
vormgegeven. Dat is een bewuste keuze in het beleid passend onderwijs. Met de
raad ben ik van mening dat de verschillen niet mogen leiden tot ongelijke kansen
voor kinderen. Wel kan het zo zijn dat het passende onderwijsaanbod er in de ene
regio anders uitziet dan in de andere regio, zolang het uitgangspunt is dat er in
elke regio voor elk kind een passende plek is.
Ondanks de initiatieven die ontstaan in het aanbod voor leerlingen, signaleer ik
nog een aantal aandachtspunten voor het vormgeven van een gevarieerd
onderwijsaanbod.
Leraren hebben meer en betere ondersteuning nodig bij het vormgeven van
passend onderwijs in de klas
Een van de artikelen in het boekje over twee jaar passend onderwijs gaat over
excellente basisschool De Fontein in Westerhaar, een schoolvoorbeeld van
passend onderwijs. Hun visie is dat kinderen vanaf jonge leeftijd allemaal met
elkaar naar school moeten gaan, zodat de integratie in de samenleving vanaf
school wordt vormgegeven. Kinderen met extra begeleiding zijn op deze school
zowel bijzonder als gewoon en de school probeert de ruimte van passend
onderwijs te benutten voor zoveel mogelijk leerlingen.
Ik realiseer mij echter dat het vormgeven van passend onderwijs op school en in
de klas niet altijd eenvoudig is. Dat wordt heel treffend beschreven in het
journalistieke onderzoek over de dagelijkse praktijk. Ouders die mondiger zijn
geworden en veel verwachten van passend onderwijs, meer leerlingen om ‘voor te
zorgen’, ideeën over gepersonaliseerd leren en onderwijs op maat. Al deze
ontwikkelingen komen samen op school en in de klas. Leraren hebben niet altijd
het gevoel dat ze volledig toegerust zijn op de weerbarstige praktijk. Ze volgen
theoretische cursussen, maar deze sluiten niet altijd eenvoudig aan bij de
praktijk. Daarnaast hebben zij het gevoel dat het hen aan tijd ontbreekt om alle
leerlingen op de juiste manier te begeleiden. 8

7

Eimers e.a. (2016).
Van der Meer, (2016). De bomen en het bos. Leraren en ouders over passend onderwijs.
Onderzoeksconsortium Evaluatie Passend Onderwijs.
8
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Schoolleiders in het basisonderwijs vinden ondertussen dat hun teams
professioneler zijn geworden, extra scholing volgen, meer denken in kansen en
mogelijkheden voor kinderen, meer eigenaarschap voelen en betrokken zijn bij
leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Zij geven echter ook aan dat de
balans tussen de middelen en de opdracht voor passend onderwijs nog niet goed
is. 9

Onze referentie
1098481

Werk maken van de schoolondersteuningsprofielen
Om leraren en teams beter toe te kunnen rusten, is het gesprek in de school over
de vormgeving van passend onderwijs en de ondersteuning van de leraren door
de schoolleiders en besturen noodzakelijk. Het idee bij de invoering van passend
onderwijs was dat de schoolondersteuningsprofielen daarbij een belangrijke rol
zouden kunnen spelen. Uit onderzoek blijkt echter dat de
schoolondersteuningsprofielen indertijd onder grote tijdsdruk tot stand zijn
gekomen en niet goed genoeg bekend zijn bij of gedragen worden door het
schoolteam. Of dat de schoolondersteuningsprofielen binnen een
samenwerkingsverband weinig specialisaties of accentverschillen kennen, omdat
scholen niet als ‘zorgschool’ bekend willen staan. 10 Met de PO-Raad, de VO-raad,
de vakbonden en de ouderorganisaties ben ik daarom in gesprek om te kijken hoe
we de besturen, schoolleiders en leraren beter kunnen ondersteunen zodat
scholen en teams beter toegerust worden om passend onderwijs vorm te geven.
Beter benutten van SEN-opgeleide leraren in teams
Bij het vormgeven van passend onderwijs helpt het als er in de school zelf
expertise beschikbaar is, bijvoorbeeld in de vorm van een master special
educational needs (SEN). Tussen 2011 en 2015 is het aantal scholen waar ten
minste één leraar met de master SEN onderwijs geeft, gestegen van 89 procent in
het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs naar respectievelijk
93 en 96 procent. In het reguliere onderwijs is het aantal scholen met ten minste
één leraar met de master SEN sterk gestegen. In het primair onderwijs van 49
naar 69 procent en in het voortgezet onderwijs van 58 naar 75 procent. 11 Door de
expertise van de leraar met een master SEN goed in te zetten binnen het team,
kan daar breder binnen de school van worden geprofiteerd.
Nieuwe leraren voorbereiden op passend onderwijs
Het goed toerusten en voorbereiden van aankomende leraren is essentieel voor
passend onderwijs op de langere termijn. Ook de Onderwijsraad wijst hierop. De
meeste lerarenopleidingen geven aan hun curriculum te hebben aangepast bij de
invoering van passend onderwijs, om nieuwe leraren toe te rusten voor passend
onderwijs. Het uitgaan van en omgaan met verschillen zijn de twee belangrijkste
competenties voor passend onderwijs die de opleidingen daarbij noemen. Verder
geven zij aan dat de aanpassingen de verwachte resultaten opleveren, waarmee
nieuwe leraren beter voorbereid worden op de competenties die ze nodig hebben
na hun opleiding. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd onder de
lerarenopleidingen. Het onderzoeksrapport sluit af met een aantal aanbevelingen
aan de opleidingen om inhoudelijk overleg te bevorderen en om samen een aantal
acties op te pakken om een tot betere beroepsvoorbereiding van aankomende

9

Snel, T. (2016)
Eimers e.a. (2016)
11
Bron DUO
10
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leraren te komen maar ook samenwerking tussen opleidingen mogelijk maken
gericht op professionalisering van beginnende en ervaren leerkrachten. 12 In de
evaluatie passend onderwijs blijf ik deze ontwikkeling volgen.

Onze referentie
1098481

Ouders zijn een belangrijke partner van de school
Uit het journalistieke onderzoek naar de dagelijkse praktijk blijkt dat de
verwachtingen over passend onderwijs bij ouders hoog zijn. 13 De structuren zijn
flexibeler geworden en er is meer maatwerk mogelijk. Dit maakt het voor ouders
onoverzichtelijker: wat kunnen zij van scholen vragen? De
schoolondersteuningsprofielen moeten de ouders daarvoor handvatten bieden.
Dat bieden de profielen nu nog te weinig, zoals hierboven beschreven. De
komende periode wordt daarom extra aandacht besteed aan het op orde krijgen
van de schoolondersteuningsprofielen. Gelukkig zie ik in de praktijk dat scholen
vaak bereid zijn om kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte te
begeleiden, ook als over de ondersteuning die het kind nodig heeft, niets in het
ondersteuningsprofiel staat. 14
Sommige ouders ervaren bij scholen een afwerende houding als zij hun kind met
een ondersteuningsvraag aanmelden. Zij zouden liever zien dat scholen zich open
opstellen en met hen in gesprek willen gaan. 15 Schoolleiders geven aan dat zij
altijd een afweging maken tussen wat nodig is voor het kind, wat de school kan
bieden en wat de belasting is voor de leraren. 16 De communicatie met ouders in
dit proces is cruciaal. Bij de toelating gaat het immers om de behoeften van het
kind, maar ook om de mogelijkheden en de samenstelling van de klas en het
team op de school. In de totale afweging weegt het belang van de groep soms
zwaarder dan dat van het individuele kind. Als de school en de ouders een
verschil van inzicht in hebben over wat een passend aanbod is of waar dit
geboden kan worden, kan het samenwerkingsverband meedenken. Als dit geen
oplossing biedt, dan kunnen de ouders ondersteuning vragen van de
onderwijs(zorg)consulenten of kunnen zij een oordeel vragen aan de tijdelijke
geschillencommissie passend onderwijs.
Zoals uit bovenstaande blijkt en wat ook de Onderwijsraad constateert, is dat
goede communicatie tussen scholen en ouders van een kind met een
ondersteuningsvraag onontbeerlijk is. De communicatie met ouders is al langer
een aandachtspunt, niet alleen in het kader van passend onderwijs. De opmerking
van de raad toont aan dat dit ook voor komende periode een aandachtspunt blijft.
Scholen en ouders hebben daarnaast in de afgelopen periode specifiek aandacht
gevraagd voor een aantal knelpunten dat wordt ervaren bij het organiseren van
(medische) zorg tijdens schooltijd. Het onderwijs en de zorgaanbieders zijn vaak
nog op zoek naar manieren om verpleging, persoonlijke verzorging en/of
begeleiding tijdig en waar mogelijk gecombineerd in te zetten op school. Ook
wordt gezocht naar efficiënte en transparante manieren om afspraken te maken
tussen school, ouders en zorgaanbieders.

12
Veen, D. van, Huizenga, P. & Steenhoven, P. van der (2016). Passend onderwijs en de
lerarenopleidingen. Zwolle/Amsterdam: Hogeschool Windesheim/NCOJ.
13
Van der Meer, J. (2016)
14
Eimers e.a. (2016)
15
Van der Meer, J. (2016)
16
Snel, T. (2016)
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In de voortgangsbrief van staatssecretaris Van Rijn over kinderen met een
intensieve zorgvraag is gewezen op de informatie die vanuit OCW en VWS
beschikbaar is gesteld. 17 Naast de schriftelijk informatie, kunnen zorgaanbieders,
scholen en ouders die hulp bij nodig hebben bij het formuleren van een
onderwijszorgarrangement, een beroep doen op een onderwijszorgconsulent en
het nieuwe Expertisepunt voor Ernstig Zieke Kinderen dat is ondergebracht bij het
bestaande Meldpunt Juiste Loket (zie www.juisteloket.nl).

Onze referentie
1098481

In aanvulling daarop is, in samenwerking met VWS, een stroomschema
ontwikkeld met een route voor (v)so-scholen om (medische) zorg in onderwijstijd
te organiseren. 18 Uit dit schema blijkt dat er mogelijkheden zijn om zorg op
school te organiseren, maar dat het niet eenvoudig is. Met mijn collega van VWS
en met andere partijen in onderwijs en zorg bespreken wij de komende periode
mogelijkheden om tot vereenvoudiging te komen. Op basis van de resultaten
daarvan wordt het schema voor de zomer van 2017 herzien.
Het knelpunt dat scholen en ouders naar voren brachten over het maximale tarief
dat besteed kan worden aan professionele zorg indien de zorgverlener (een
verpleegkundige of een arts) in dienst is bij een school (die zelf geen
zorginstelling is), is opgepakt. Ouders die voor hun kind een persoonsgeboden
zorgbudget of pgb hebben uit de Wlz of de Zvw kunnen zorg inkopen bij een
school. Als de zorgverleners, in dienst van de school voldoen aan het begrip
beroeps- of bedrijfsmatig zorg verlenen, zoals gehanteerd in de Wet
marktordening gezondheidszorg, dan kunnen ouders uitgaan van de tarieven voor
professionele zorgverleners.
De verantwoordelijkheid voor het bieden van een passend aanbod: de zorgplicht
De Onderwijsraad adviseert te onderzoeken of de onduidelijkheden over de
zorgplicht van tijdelijke aard zijn, of dat nadere definiëring noodzakelijk is. In
antwoord daarop kan ik melden dat er reeds een onderzoek loopt dat antwoord
moet geven op de vraag of de zorgplicht functioneert als beoogd (publicatie
voorjaar 2017). In de praktijk lijken op het gebied van onduidelijkheden over de
zorgplicht stappen te zijn gezet. Uit de peiling van de AVS blijkt dat scholen
steeds beter weten wat er van hen wordt verwacht als het gaat om de zorgplicht.
Waar vorig jaar in de AVS peiling nog 90 procent van de schoolleiders aangaf dat
ze niet zomaar overgingen op een inschrijving bij aanmelding, zegt nu 70 procent
van de schoolleiders dat de zorgplicht voor hen geldt als ouders op gesprek
komen en zich (mondeling) aanmelden. 19 Dat is een flinke vooruitgang. De
inspectie merkt daarnaast op dat de zorgplicht voor scholen nog steeds relatief
nieuw is. Soms krijgen scholen er nu pas voor het eerst mee te maken. Voor de
inspectie is lang niet altijd zichtbaar dat een school de zorgplicht ontwijkt. Pas
later, soms zelfs wanneer de ouders zelf al een plek hebben gevonden ontvangt
de inspectie een signaal of een melding. Over het ontwijken van de zorgplicht
ontving de inspectie een dertigtal signalen, die na interventie tot een oplossing
zijn gebracht. Voor schoolbesturen die hun wettelijke verplichtingen rond de

17
Ministerie van VWS (2016). Brief ‘Zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag’.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2016-2017, 34104, nr. 148.
18
Dit stroomschema wordt in december beschikbaar gesteld via www.passendonderwijs.nl
19
Snel, T. (2016). AVS Peiling. Doorzettingsmacht samenwerkingsverband leidt tot
terugdringen thuiszitters. Kader Primair November 2016.
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zorgplicht niet naleven, is het opleggen van een bekostigingssanctie (art. 4:49
AWB) nadrukkelijk een mogelijkheid.

Onze referentie
1098481

2. Een goed stelsel van randvoorwaarden voor passend onderwijs
Maatwerk voor kinderen en de vormgeving van passend onderwijs op de scholen
lukt alleen als scholen en teams daartoe in staat worden gesteld. De
randvoorwaarden daarvoor worden gecreëerd door de schoolbesturen en
samenwerkingsverbanden, waarbij het gezamenlijke belang voorop moet worden
gesteld. Deze paragraaf beschrijft de stand van zaken rond een aantal onderdelen
waarvoor de besturen en samenwerkingsverbanden verantwoordelijk zijn.
Samenwerkingsverbanden evalueren de governance structuur
De belangen van schoolbesturen en samenwerkingsverbanden zijn niet altijd
gelijk aan elkaar. Daarom is het belangrijk dat in de samenwerkingsverbanden
goed wordt nagedacht over hoe de governance wordt ingericht. Ook de
Onderwijsraad geeft dit aan. Vaak houden de schoolbesturen toezicht op het
samenwerkingsverband, naast dat zij het samenwerkingsverband besturen.
Hierdoor keuren de leden hun eigen vlees, of kunnen ze niet open zijn om de
belangen van het schoolbestuur niet te schaden. Daarom evalueren veel
samenwerkingsverbanden de eerder gekozen structuur voor bestuur en intern
toezicht. De behoefte ontstaat om bestuur en toezicht meer te scheiden,
bijvoorbeeld door middel van een onafhankelijke voorzitter of bestuurder of een
onafhankelijk orgaan voor intern toezicht. Dat kan ertoe leiden dat schoolbesturen
meer op afstand komen te staan van het besturen van het
samenwerkingsverband. Dit is echter ook lastig voor schoolbesturen. Er spelen
immers veel inhoudelijke, organisatorische en financiële kwesties, waarbij de
schoolbesturen betrokken willen zijn. 20 Deze betrokkenheid mag echter niet leiden
tot trage of belemmerde besluitvorming. De PO-Raad en de VO-raad blijven de
samenwerkingsverbanden ook komende periode ondersteunen om de governance
binnen de samenwerkingsverbanden te verbeteren. De inspectie ziet toe op
doelmatige inrichting van de taken en processen van de
samenwerkingsverbanden.
Onnodige bureaucratie verminderen
Een doelmatige inrichting van de processen betekent ook dat deze zo worden
ingericht dat er geen onnodige bureaucratie ontstaat. Samenwerkingsverbanden
zijn daarvoor verantwoordelijk. Uit verschillende, eerder uitgevoerde onderzoeken
en uit de gesprekken die ik heb gevoerd blijkt dat op heel veel plekken nog veel
bureaucratie wordt ervaren. Dat spitst zich toe rondom een paar thema’s: het
aanvragen van toelaatbaarheidsverklaringen door scholen voor (v)so die met veel
samenwerkingsverbanden te maken hebben; het opstellen van de
ontwikkelingsperspectieven en de afstemming met de zorg. In het Koersdocument
dat de PO-Raad en VO-raad met hun leden hebben besproken, staat
“Bureaucratie? Dat doen we zelf”. Daar sluit ik mij bij aan. De kaders bieden
ruimte om de ondersteuning van leerlingen te organiseren zonder onnodige
bureaucratie.

20

Eimers e.a. (2016)
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Er zijn tips en voorbeelden uitgewerkt om tot minder onnodige bureaucratie te
komen. Deze zijn te vinden op de websites van de raden en op
www.passendonderwijs.nl. Het komt er nu op aan om deze ook in de praktijk te
brengen. De komende periode zet ik mij in om dat te stimuleren, samen met de
andere partijen. Om ervoor te zorgen dat leraren minder administratieve lasten
ervaren, start ik begin volgend jaar ‘Operatie Regels Ruimen’. Een team van
experts zoekt daarbij samen met de school uit hoe er binnen de school
makkelijker en efficiënter gewerkt kan worden, zodat leraren meer tijd
overhouden voor lesgeven. Ik ga ervan uit dat veel scholen hun voordeel kunnen
doen met de resultaten daarvan.

Onze referentie
1098481

Dit najaar wordt de vervolgmeting naar de ervaren bureaucratie onder ouders en
scholen weer uitgevoerd, in opdracht van het NRO. De resultaten verwacht ik
komend voorjaar.
Financiële middelen voor passend onderwijs nog niet overal besteed
Samenwerkingsverbanden zijn verantwoordelijk voor een rechtmatige en
doelmatige inzet van de door hen ontvangen middelen voor passend onderwijs.
Over de inzet van de middelen wordt gerapporteerd in het jaarverslag. Op basis
van een analyse van de jaarverslagen 2015, die voor het eerst door alle
samenwerkingsverbanden zijn ingediend, kom ik tot de conclusie dat een deel van
de samenwerkingsverbanden de middelen nog niet of nog niet geheel heeft
besteed. 21 Dat vind ik geen goed teken, omdat ik tegelijkertijd hoor dat kinderen
geen passende plek krijgen wegens tekort aan geld.
In totaal is circa 9 procent van het budget in het primair onderwijs en ruim 10
procent in het voortgezet onderwijs (nog) niet ingezet. 22 Er zijn daarbij grote
verschillen tussen samenwerkingsverbanden. Er zijn verbanden met een kleine
min en verbanden waar meer dan 20 procent van het budget nog niet is besteed.
Ook is het niet zo dat samenwerkingsverbanden met een positieve verevening
geld over hebben en samenwerkingsverbanden met een negatieve verevening
niet.
Het aanhouden van enige reserve is nodig als borging van de continuïteit. De
reden en de omvang van de reserves moeten goed worden onderbouwd in het
jaarverslag en aansluiten bij de reële onzekerheden en risico’s. Dat gebeurt vaak
nog niet. De komende periode worden de volgende acties in gang gezet om te
stimuleren dat de middelen wordt uitgegeven en de jaarverslaglegging wordt
verbeterd:
•
De inspectie bespreekt als onderdeel van het financieel toezicht de inzet van
de middelen voor extra ondersteuning met zowel de schoolbesturen als de
samenwerkingsverbanden.
•
In de eerste maanden van 2017 worden regiobijeenkomsten georganiseerd
voor samenwerkingsverbanden om hen te informeren over de noodzakelijke
onderdelen van de jaarrekening en het jaarverslag en te bespreken hoe zij

21
In de bijlage bij deze brief is een overzicht van de financiële middelen per
samenwerkingsverband opgenomen.
22
Voor de kerst ontvangt de Kamer de Financiële staat van het onderwijs waarin nader
wordt ingegaan op de bedragen en kengetallen.
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•

hun jaarverslagen inhoudelijk kunnen verbeteren. 23 Ook wordt een brochure
gemaakt.
Passend onderwijs wordt meegenomen in een brief aan besturen en
samenwerkingsverbanden als een van de beleidsprioriteiten om over te
rapporteren in het jaarverslag. Deze brief is één van de acties die voortkomt
uit de lumpsumbrief die uw Kamer op 10 mei 2016 heeft ontvangen.

Onze referentie
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Verder rapporteert de Algemene Rekenkamer komend voorjaar in het
verantwoordingsonderzoek over het inzicht dat er bestaat in de bestedingen van
de middelen van passend onderwijs. Ik ga ervan uit dat ook de Rekenkamer een
aantal aanbevelingen ter verbetering zal doen.
Naast de jaarverslagen, houd ik ook de gevolgen van de financiële verevening
goed in de gaten. Nadere analyse van de cijfers over de leerlingaantallen op 1
oktober 2015 toont een (zeer) zwak verband aan tussen de vereveningsopdracht
van samenwerkingsverbanden en de verandering in het aandeel leerlingen in het
regulier onderwijs en speciaal onderwijs. 24 Op basis hiervan kan niet worden
gesteld dat samenwerkingsverbanden met een negatieve verevening minder
leerlingen hebben verwezen naar het (v)so dan samenwerkingsverbanden met
een positieve verevening. Er zijn zowel samenwerkingsverbanden met een
positieve als met een negatieve verevening die minder leerlingen verwijzen.
Vervolgonderzoek moet uitwijzen of kinderen een passende plek krijgen en dat
financiële prikkels daarin geen dominante rol spelen.
De Onderwijsraad signaleert een risico op ongewenste ongelijkheid als gevolg van
de vereveningssystematiek. Het doel van de verevening is echter juist om te
komen tot een gelijke verdeling van middelen voor extra ondersteuning. Dit
omdat onderzoek van de Evaluatiecommissie passend onderwijs heeft
geconstateerd dat er geen inhoudelijke redenen zijn om aan te nemen dat er een
verschil in ondersteuningsbehoeften is tussen regio’s. Op basis daarvan heeft de
commissie geadviseerd om, stapsgewijs over te gaan naar een systematiek
waarbij de middelen gelijk over het land worden verdeeld. 25 Over het advies van
de raad om ook de budgettering van de ondersteuningsmiddelen nauwgezet te
monitoren en te evalueren, kan ik melden dat dit onderdeel uitmaakt van het
evaluatieprogramma.
Afspraken en afstemming met jeugdhulp en zorg
Met de invoering van passend onderwijs en de veranderde zorgwetten heeft de
samenwerking tussen onderwijs en gemeenten een nieuwe impuls gekregen.
Hoewel de gemeenten en het onderwijs nog moeten wennen aan hun nieuwe
verantwoordelijkheden, lijken zij steeds meer te beseffen dat onderwijs en
jeugdhulp elkaar nodig hebben. In Holland Rijnland werken bijvoorbeeld zeven
samenwerkingsverbanden samen met 14 gemeenten rond thema’s als
thuiszitters, dyslexie en jeugdhulp op school. Ook in Noord-Holland is, op initiatief
van de samenwerkingsverbanden, een netwerk gevormd om de perspectieven

23
Vanaf 2016 gaan besturen en samenwerkingsverbanden werken met de XBRL systematiek
voor het aanleveren van jaarrekeningen.
24
Koopman, P. & Ledoux, G. (2016). Factsheet 1 Leerlingen in speciaal en regulier
onderwijs. Periode 2011-12 tot en met 2015-16. Update stroomgegevens. Amsterdam:
Kohnstamm Instituut.
25
ECPO (2010). Verevening als verdeelmodel bij de bekostiging van speciale onderwijszorg.
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vanuit het onderwijs en de zorg dichter bij elkaar te brengen, relaties uit te
bouwen en het kind en de ouders te ontzorgen. In het voorjaar van 2017 komt er
vanuit het evaluatieprogramma passend onderwijs de Monitor Gemeenten
beschikbaar, waarin zal worden gerapporteerd over de samenwerking tussen
gemeenten en het onderwijs bij de vormgeving en uitvoering van passend
onderwijs.

Onze referentie
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Ook de Onderwijsraad geeft aan dat een verbetering van de samenwerking met
gemeenten noodzakelijk is voor de realisatie van onderwijszorgarrangementen.
De raad ziet hierbij een belangrijke rol voor de besturen. In aanvulling daarop wil
ik wijzen op de rol van de samenwerkingsverbanden hierbij. De
samenwerkingsverbanden voeren immers overleg met de gemeenten over onder
meer de inzet van jeugdhulp. Op die manier hoeven niet alle besturen afzonderlijk
afspraken te maken met de gemeenten.
Door de PO-Raad, VO-raad, MBO-Raad, VNG, NJI, VWS en OCW wordt via de
werkagenda verbinding passend onderwijs en jeugdhulp ondersteuning op maat
geboden aan samenwerkingsverbanden en gemeenten. Verder worden goede
voorbeelden gedeeld, bijvoorbeeld via de inspiratie-estafette. Deze vindt dit
najaar plaats, waarbij elke laatste vrijdag van de maand een aantal goede
voorbeelden ‘open huis’ houden.
Bekostiging onderwijs verbonden aan bovenregionale voorzieningen
Tijdens het VAO passend onderwijs van 7 juli heeft het lid Siderius via een motie
verzocht scenario’s uit te werken voor de financiering van bovenregionale
voorzieningen die zowel zorg als onderwijs aanbieden. Daarbij kunnen
verschillende typen voorzieningen worden onderscheiden. Hieronder wordt verder
ingegaan op de mogelijkheden voor de volgende type instellingen:
Residentiële instellingen met daaraan verbonden een (v)so-school
Voorzieningen voor zorg of dagbesteding (waaraan geen school is verbonden)
Leerlingen die vanuit de zorg worden geplaatst in een residentiële instelling
mogen direct onderwijs volgen op de (v)so-school waar de instelling een
samenwerkingsovereenkomst mee heeft. Deze scholen worden bekostigd op basis
van het aantal leerlingen op 1 oktober van het voorgaande schooljaar. Daarmee
bestaat er tijdig duidelijkheid over de financiering van het onderwijs.
Door de decentralisaties in de jeugdhulp hebben residentiële instellingen met veel
gemeenten te maken. Hierdoor is grotere onzekerheid over de instroom van het
aantal kinderen en jongeren ontstaan en vraagt de administratieve afhandeling
meer tijd. De VNG en brancheorganisaties in de zorg hebben samen afspraken
gemaakt om een regionale, meerjarige visie te ontwikkelen voor de inrichting van
het regionale zorglandschap. De VNG heeft een ambassadeur aangesteld om dit
traject te trekken. Hiermee komt er naar verwachting meer zekerheid voor de
instellingen over onder meer het aantal kinderen en jongeren en de bekostiging
daarvan. Door de directe verbinding met onderwijs, leidt dat ook tot meer
zekerheid voor de scholen. Komende periode blijf ik de ontwikkelingen monitoren.
Naast de residentiële instellingen, waaraan een (v)so-school is verbonden, zijn er
voorzieningen voor zorg of dagbesteding waaraan geen school is verbonden.
Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan zorgboerderijen of kinderdagcentra.
De mogelijkheden voor de organisatie en de bekostiging van onderwijs op deze
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locaties zijn opgenomen in de handreikingen ‘Alle leerlingen een plek:
mogelijkheden voor maatwerk’ voor zowel het primair als voortgezet onderwijs,
die in september zijn gepubliceerd. 26

Onze referentie
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Verdere inpassing van lwoo en pro in passend onderwijs
Samenwerkingsverbanden zijn sinds dit schooljaar bezig om lwoo en pro een plek
te geven binnen het samenwerkingsverband. Ik werk samen met de VO-raad,
samenwerkingsverbanden en scholen aan de verdere inpassing van lwoo en pro in
passend onderwijs. De belangrijkste vraag is hoe de middelen voor lwoo en pro
over de samenwerkingsverbanden moeten worden verdeeld. In het najaar
organiseerden we drie regionale bijeenkomsten voor scholen en
samenwerkingsverbanden, in samenwerking met het Platform
Samenwerkingsverbanden VO, Stichting Platforms vmbo, en het Landelijk
werkverband Praktijkonderwijs. Belangrijke punten die zijn meegegeven in deze
bijeenkomsten zijn dat een nieuwe systematiek eenvoudig, transparant en
voorspelbaar moet zijn. In de bekostigingssystematiek moet rekening gehouden
worden met grensverkeer. Verder is stilgestaan bij de mogelijke invulling en
gevolgen van het loslaten van criteria voor de toelaatbaarheid en bij de positie
van het pro binnen het samenwerkingsverband. Deze inbreng gebruik ik om
samen met de VO-raad een voorstel uit te werken voor de nieuwe
bekostigingssystematiek voor het lwoo en pro en het loslaten van de criteria, duur
en lwoo-licenties.
3. Scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten ontwikkelen
gezamenlijk een aanpak om het aantal thuiszitters terug te
dringen
Gemeenten doen jaarlijks opgave aan OCW van hun verzuimcijfers. Ik licht hier
de belangrijkste ontwikkelingen in de landelijke verzuimcijfers van het schooljaar
2015-2016 toe. In deze cijfers zijn de extra acties die ik in gang heb gezet en het
werk van de aanjager van het Thuiszitterspact, de heer Dullaert, nog niet
zichtbaar. De effecten van deze acties kunnen pas in de cijfers van volgend jaar
zichtbaar worden. Uitgebreidere cijfers staan in de bijlage met verzuimcijfers. Ik
beschrijf eerst de nieuwe cijfers per type verzuim, gevolgd door een toelichting.
Daarna ga ik in op de aanpak van thuiszitten, waarbij ik onder andere de
bevindingen van de aanjager beschrijf.
Thuiszitters en vrijstellingen
Onder de term ‘thuiszitters’ vallen twee soorten schoolverzuim, namelijk absoluut
verzuim en langdurig relatief verzuim. 27 Het totale aantal absoluut verzuimers is
met ruim 14 procent afgenomen. Daarmee zet de dalende trend van de afgelopen
jaren zich voort. Het totale aantal leerlingen dat langdurig relatief verzuimde is

26

Ministerie van OCW (september 2016). Alle leerlingen een plek: mogelijkheden voor
maatwerk in het primair onderwijs; Ministerie van OCW (september 2016). Alle leerlingen
een plek: mogelijkheden voor maatwerk in het voortgezet onderwijs. Te vinden op
www.passendonderwijs.nl.
27
Absoluut verzuimers zijn niet-ingeschreven leer- en kwalificatieplichtige kinderen en
jongeren. Van absoluut verzuim is al sprake als een kind één dag niet op een school is
ingeschreven (gemeenten corrigeren wel voor gevallen waar slechts sprake is van
achterlopende administratie). Langdurig relatief verzuimers zijn wel ingeschreven maar er is
langer dan vier weken sprake van ongeoorloofd verzuim.

Pagina 15 van 21

BESTRIJDEN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN EN SCHOOLVERZUIM

|

165

BIJLAGE INHOUDSOPGAVE ↑

gestegen met bijna 7 procent. Het aantal nieuwe gevallen van langdurig relatief
verzuim dat ontstond gedurende het schooljaar was in 2015/2016 hoger dan het
schooljaar ervoor. Tegelijkertijd zijn er afgelopen schooljaar ook méér langdurig
relatief verzuimers teruggeleid naar school dan tijdens het schooljaar ervoor.

Onze referentie
1098481

Thuiszitten: langer dan drie maanden
Absoluut verzuim duurt meestal korter dan drie maanden. Bij ruim 31 procent van
de absoluut verzuimers duurde het verzuim echter langer dan die periode. Het
aantal absoluut verzuimers langer dan drie maanden is ten opzichte van het
schooljaar ervoor licht afgenomen (-3 procent). Bij langdurig relatief verzuim
daarentegen duurt het verzuim veel vaker langer dan drie maanden (60 procent).
Het aantal leerlingen dat langer dan drie maanden langdurig relatief verzuimde is
bovendien met 16 procent toegenomen ten opzichte van het schooljaar ervoor. In
totaal zaten hiermee ongeveer 4.200 kinderen langer dan drie maanden thuis.

Spijbelen: relatief verzuim van 16 uur in 4 weken
Het aantal leerlingen dat kortdurend (16 uur in 4 weken) relatief verzuimde,
oftewel spijbelde, is gedaald met 7 procent. Ook het aantal gevallen van luxe
verzuim (spijbelen rondom de schoolvakanties) daalde met 5 procent. De dalende
trend van de afgelopen jaren voor zowel relatief verzuim als luxe verzuim zet zich
daarmee voort. Wel steeg het aantal leerlingen dat herhaaldelijk relatief
verzuimde van 15.632 naar 17.313.
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Vrijstellingen vanwege psychische of lichamelijke klachten (art. 5 onder a
Leerplichtwet)
Het aantal vrijstelling op basis van artikel 5 onder a van de Leerplichtwet steeg
ten opzichte van het vorige schooljaar met 9 procent. De stijgende trend van de
afgelopen jaren zet daarmee door, al is de stijging wel minder sterk.

Toelichting bij de landelijke cijfers
Om de cijfers goed te kunnen interpreteren, wil ik benadrukken dat achter de
landelijke cijfers een grote diversiteit aan regionale ontwikkelingen schuilgaat.
OCW en Ingrado hebben daarom contact gelegd met gemeenten die opvallende
trends in de cijfers laten zien. Hieruit blijkt dat de ontwikkelingen in de cijfers
voor een groot deel toe te schrijven zijn aan een verbeterde administratie,
veranderde telwijzen of interpretaties van definities. Door de urgentie van de
thuiszittersproblematiek brengen gemeenten en scholen verzuim steeds
nauwkeuriger in beeld. Zo heeft Amsterdam leerlingen die (vrijwel zeker) niet
meer in Nederland verblijven, in tegenstelling tot voorgaande jaren niet meer
meegeteld als absoluut verzuimers. Soms wordt echter ook ruimer geteld dan de
definitie. Bij langdurig relatief verzuim blijken enkele gemeenten met hoge cijfers,
uit zorg voor de leerling, ook langdurig zieke leerlingen mee te tellen. Zieke
leerlingen horen echter niet bij ongeoorloofd verzuim thuis. Het is heel goed om
de leerlingen in beeld te houden, maar voor de cijfers en de vergelijkbaarheid
daarvan is het niet wenselijk als zieke leerlingen meegeteld worden bij langdurig
relatief verzuim.
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Daarnaast is een deel van de trends te verklaren vanuit de geïntensiveerde
aanpak van verzuim en thuiszitten in de regio’s. Gemeenten die een stijging van
het aantal langdurig relatief verzuimers laten zien, benadrukken dat door vergrote
aandacht van gemeenten en samenwerkingsverbanden meer leerlingen in beeld
zijn gekomen. Gemeenten die hun aanpak geïntensiveerd hebben, laten dan toch
nog een stijging zien. Gemeenten die een daling laten zien, zoals Leeuwarden en
Velsen, hebben die fase soms juist al achter de rug. Daar leidt de intensieve
aanpak inmiddels tot een duidelijke afname.

Onze referentie
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Bij de vrijstellingen speelt vooral dat gemeenten voorheen niet altijd de
langdurige of permanente vrijstellingen doorgaven, zo blijkt ook uit het aparte
onderzoek dat naar deze vrijstellingen is gedaan. 28 Juist doordat gemeenten nu
kritischer naar de vrijstellingen gaan kijken, komen ook deze vrijstellingen beter
in beeld. Ook zijn in sommige gevallen in eerdere jaren kinderen in bijvoorbeeld
een kinderdagcentrum (zorg) niet meegeteld bij de vrijstellingen en heeft het
kritisch kijken naar de vrijstellingen ertoe geleid dat deze groep nu wel is
meegenomen. Bij de spijbelaars lukt het gemeenten beter om meldingen te
koppelen aan unieke leerlingen. Zo komt herhaaldelijk spijbelen beter in beeld en
wordt het totaalcijfer van spijbelaars steeds betrouwbaarder.
Thuiszitten is een hardnekkig vraagstuk
Uit de cijfers blijkt eens te meer dat thuiszitten een hardnekkig probleem is dat
helaas niet van de ene op de andere dag op te lossen is. De zo gewenste daling is
op belangrijke onderdelen (langdurig relatief verzuim, vrijstellingen 5 onder a)
helaas nog niet in gang gezet, ondanks de inspanningen van velen. Ik vind daarbij
vooral de groep kinderen en jongeren die langer dan drie maanden thuiszit
verontrustend. Hoe langer een kind thuiszit, hoe moeilijker de weg terug naar
onderwijs wordt. Het is dus zaak om kinderen die uitvallen zo snel mogelijk terug
te leiden naar school. Uit de cijfers blijkt dat dat nog veel te vaak niet lukt.
Aanpak
Mijn doelstelling is dat er in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden
thuiszit zonder passend aanbod. Hiertoe moeten met name in de regio nog flinke
stappen worden gezet. Daar moeten thuiszitters in beeld zijn en wordt bepaald
wat nodig is om ze weer terug naar school te leiden. Soms is het nodig dat
betrokkenen vanuit onderwijs, zorg en leerplicht samen met ouders en kind een
passende onderwijsplek zoeken of creëren. In andere gevallen is geen sprake van
een zoektocht naar een passende plek, maar is het nodig om jongeren te
begeleiden bij bijvoorbeeld de overstap naar een vervolgopleiding. Hiertoe zijn
binnen de aanpak voortijdig schoolverlaten (vsv) goede instrumenten voor
handen. Een samenhangende aanpak van verzuim, thuiszitten en vsv is dan ook
van belang.
Samen met betrokken partners heb ik dit jaar extra acties in gang gezet om
langdurig thuiszitten tegen te gaan. Zo is in juni het landelijk Thuiszitterspact
gesloten en is de heer Dullaert als aanjager van dit pact aan de slag gegaan. De
bestrijding van thuiszitters staat bij gemeenten en samenwerkingsverbanden
hoog op de agenda. Dit blijkt uit de gespreksronde die OCW samen met Ingrado

28

Bertling, L., Lubberman, J. & Witteman-Van Leenen, H. (2016). Onderzoek naar de groei
van vrijstellingen ‘5 onder a’. Amsterdam: Regioplan.
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maakte langs dertig gemeenten en samenwerkingsverbanden, de bevindingen van
de aanjager en de bevragingen door de inspectie. Hieruit blijkt ook dat de ene
regio al meer stappen heeft gezet dan de andere. Een mooi voorbeeld vind ik de
G4 die samen optrekken bij de verdere invulling van hun eigen thuiszittersaanpak
om zo van elkaar te leren.

Onze referentie
1098481

De versterking van de aanpak in de regio’s heeft tijd nodig. De
thuiszittersproblematiek is echter oplosbaar, zo constateert ook de aanjager van
het Thuiszitterspact. Dat laten de regio’s zien die nu al werken met een
succesvolle aanpak. Ik deel zijn analyse. Ik besef ook dat dat niet vanzelf gaat. Ik
kies er daarom voor om de ingezette acties te continueren in plaats van weer
nieuwe acties in gang te zetten. Kern van deze aanpak is dat de regio’s waar het
nog niet goed genoeg loopt, gericht worden aangesproken en ondersteund (door
de aanjager, inspectie, Ingrado, OCW en/of Gedragswerk). 29 Daarbij vraag ik de
regio’s om specifieke aandacht voor het terugdringen van het aantal vrijstellingen
5 onder a en het maken van afspraken over doorzettingsmacht. Daarnaast zijn en
komen er handleidingen om scholen en andere partners in de schoolverzuimketen
te ondersteunen om hun aanpak effectiever te maken. 30 Daarnaast blijf ik de
scholen, gemeenten en samenwerkingsverbanden ondersteunen bij het in beeld
brengen van thuiszitters, door het verbeteren van de systemen van DUO. 31 Vanaf
2017 gaan ook de (v)so-scholen en basisscholen verzuim via het verzuimregister
van DUO melden aan gemeenten. Verzuim wordt dan in alle sectoren op dezelfde
manier gemeld.
Doorzettingsmacht
Kern van doorzettingsmacht is dat alle betrokken partners samen een goede
besluitvormingsprocedure afspreken voor gevallen van (dreigend) thuiszitten,
inclusief wie wanneer knopen mag doorhakken. In september heeft de inspectie
alle samenwerkingsverbanden de vraag gesteld of zij met hun partners afspraken
over doorzettingsmacht hebben gemaakt. Hieruit blijkt dat ruim de helft dit
gedaan heeft. Bij de anderen zijn de afspraken in ontwikkeling of nog niet
gerealiseerd. Het is van belang dat die afspraken dit schooljaar overal tot stand
komen. Parallel start ik met een wetstraject dat voorschrijft dat er in het oogo
tussen samenwerkingsverband en gemeente wordt vastgelegd wie in de positie is
om de knoop door te hakken bij plaatsingsproblematiek van thuiszitters. Op deze
manier worden de samenwerkingsverbanden die niet op eigen initiatief tot een
vorm van doorzettingsmacht komen alsnog verplicht om dit te regelen. Ik schrijf
daarbij niet voor hoe deze doorzettingsmacht eruit moet zien om recht te doen
aan de diversiteit die ik nu in de praktijk al zie, waarbij bijvoorbeeld soms de
coördinator van het samenwerkingsverband, soms een commissie en soms een
wethouder deze positie heeft.

29
Hiermee reageer ik ook op het verzoek dat uw Kamer heeft gedaan in het ordedebat van
4 oktober.
30
Handleiding ‘Uw schoolverzuimadministratie beter benut’ (zie onder andere
www.passendonderwijs.nl), actualisatie ‘Handleiding aanpak schoolverzuim (binnenkort te
verschijnen) en actualisatie ‘Handreiking snel terug naar school is veel beter’.
31
Sinds augustus 2016 worden de cijfers over absoluut verzuim rechtstreeks gegenereerd
door DUO en maandelijks aan de gemeenten gerapporteerd. Verder krijgen vo- en mboscholen en gemeenten sinds dit schooljaar een signaal als DUO een mogelijk geval van
langdurig relatief verzuim in de DUO-verzuimregistratie detecteert. Scholen kunnen het
langdurig relatief verzuim vervolgens via DUO melden bij gemeenten.
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Vrijstellingen
Uit het hierboven genoemde onderzoek naar de vrijstellingen 5 onder a blijkt dat
er twee groepen kinderen zijn waarvoor deze vrijstellingen met name worden
afgegeven. Enerzijds is er een groep kinderen waarvan de problematiek vanaf de
start dusdanig groot is dat het volgen van onderwijs niet mogelijk lijkt. Dit betreft
veelal kinderen die vanaf het begin van de leerplichtige leeftijd een vrijstelling 5
onder a krijgen en afkomstig zijn van medische kinderdagverblijven. Daarnaast is
er een (kleinere) piek bij de 16-/17-jarigen. Bij deze groep spelen vaak
psychische problemen een rol.

Onze referentie
1098481

De onderzoekers constateren verder dat het nog te vroeg is om het effect van de
getroffen maatregelen op de cijfers van schooljaar 2014/2015 waar te nemen. Ik
verwacht een positieve ontwikkeling op dit punt door het beter benutten van
maatwerk mogelijkheden (tijdelijk of gedeeltelijk onderwijs op een andere locatie
dan de school) en van de mogelijkheden om onderwijs en zorg te combineren. De
onderzoekers bevelen aan om in een vroeg stadium te voorzien in betrokkenheid
van het onderwijs, zodat er naar alternatieven binnen het onderwijs gekeken kan
worden. Een goed voorbeeld daarvan is de regio Holland Rijnland. Daar kijken
zorginstellingen, leerplicht en het samenwerkingsverband passend onderwijs eerst
samen met ouders naar het onderwijsperspectief van een leerling, alvorens een
eventuele vrijstelling wordt afgegeven. Ook de samenwerkingsverbanden
Deventer po en Zaanstreek vo hebben afgesproken dat leerplicht altijd eerst met
het samenwerkingsverband overlegt voordat een vrijstelling wordt afgegeven. Ik
ga deze mogelijkheden en goede voorbeelden nogmaals onder de aandacht
brengen.
Doelstelling
In het AO van 29 juni heeft u mij gevraagd om voor de periode tot 2020
tussendoelen te formuleren, gericht op de doelstelling dat in 2020 geen enkel kind
meer langer dan drie maanden thuiszit zonder passend aanbod. In het schooljaar
2015-2016 waren er ruim 1.600 kinderen die langer dan drie maanden absoluut
verzuimden en bijna 2.600 kinderen waarbij sprake was van langdurig relatief
verzuim dat langer dan drie maanden duurde. Voor dit moment zie ik deze totale
groep van 4.200 kinderen als nulmeting waarbij in vier jaar tijd, in vier gelijke
stappen, dit aantal tot nul moet worden teruggebracht. Uit de huidige cijfers kan
niet worden opgemaakt voor hoeveel kinderen er wel of geen passend
onderwijsaanbod is gedaan. Om dit helder te krijgen, wordt in 2017 nader
onderzoek gedaan naar de achtergronden van thuiszitters, waarbij ook gekeken
wordt naar de mate waarin er al dan niet een onderwijsaanbod is gedaan.
Interventieteam onderwijs en zorg
Zoals hierboven aangegeven, is er bij thuiszitters soms sprake van hardnekkige
problematiek. Daarom heb ik begin dit jaar samen met VWS het tijdelijke
interventieteam onderwijs en zorg ingericht, om te bekijken hoe de
ingewikkeldste situaties van kinderen die soms al heel lang thuis zitten kunnen
worden opgelost. Uit de 33 casussen waarbij het team betrokken is geraakt, blijkt
dat er binnen de bestaande wet- en regelgeving veel mogelijkheden zijn om tot
maatwerkoplossingen te komen, maar dat dit in de praktijk soms lastig is te
realiseren. Dat kan komen door moeizame communicatie, onvoldoende regie op
een oplossing waarin onderwijs en zorg nauw samenwerken en soms onvoldoende
aandacht voor overbelasting van ouders en professionals. In dergelijke situaties
kan een beroep worden gedaan op de onderwijszorgconsulenten. Het
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interventieteam onderwijs en zorg blijft de meest hardnekkige problematiek in de
komende periode volgen.
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Leerrecht
Op 3 november 2015 heeft uw Kamer de motie Van Meenen c.s. over het
leerrecht aangenomen. 32 Deze motie verzocht de regering om door het
Nederlands Centrum voor Onderwijsrecht onderzoek te laten doen naar het
leerrecht. Conform mijn toezegging aan uw Kamer, ontvangt u bij deze
voortgangsrapportage het resultaat van dit onderzoek, het rapport Leerrechten
als structurele grondslag voor wetgeving. Het rapport beschrijft, in lijn met de
motie, wat de ‘kernelementen’ van het leerrecht zijn, welke onderdelen in de
wetgeving een belemmering vormen bij de realisering van het leerrecht, welke
modaliteiten mogelijk zijn bij verankering van het leerrecht, en wat de
toegevoegde waarde is van die modaliteiten. Het rapport raakt aan vele
onderdelen van het onderwijsbeleid en -wetgeving en overstijgt het beleidsterrein
passend onderwijs. Het rapport verdient een grondige bestudering voordat een
beleidsreactie kan worden gegeven. Ik verwacht u de beleidsreactie in de eerste
helft van 2017 te kunnen aanbieden.
Hoorrecht
Zoals toegezegd in de vorige voortgangsrapportage heeft in de afgelopen periode
een eerste verkenning plaatsgevonden naar de positie van kinderen, met name
degenen die thuisonderwijs genieten, bij de beslissing over een passende
onderwijsplek. Op basis daarvan heb ik besloten om het Nederlands Centrum voor
Onderwijsrecht te vragen om een grondige (juridische) analyse uit te voeren van
de mogelijke reikwijdte en implicaties van een hoorrecht. Ik verwacht uw Kamer
in de eerste helft van 2017 te kunnen informeren over de uitkomsten van dit
onderzoek.
de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Sander Dekker

32

(Kamerstuk 34 300 VIII, nr. 47)
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3 februari 2016

Betreft

Cijfers leerplicht en aanpak thuiszitters

1. Inleiding
Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Het onderwijs bereidt kinderen voor op
volwaardige participatie in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Ik vind het
dan ook onaanvaardbaar als kinderen niet naar school gaan, zeker wanneer dat
gedurende een langere periode het geval is. Er kunnen altijd situaties zijn
waardoor een kind tijdelijk niet naar school kan, maar dan moet vanaf de eerste
verzuimdag alles erop gericht zijn dat het kind zo snel mogelijk weer naar school
gaat. Het terugdringen van het aantal kinderen dat langer dan drie maanden
thuiszit heeft daarbij prioriteit.
We onderscheiden twee soorten verzuim. Relatief verzuim, waarbij kinderen wel
staan ingeschreven op een school, maar die school voor kortere of langere tijd
niet bezoeken. En absoluut verzuim, voor kinderen die niet staan ingeschreven op
een school. Binnen de groep relatief verzuim zitten zowel kinderen die spijbelen
als kinderen die voor een langere periode (vier weken of langer) helemaal niet
naar school gaan. Deze laatste groep werd tot nu toe thuiszitters genoemd. Ik
merk dat deze term verwarring oproept. Ook absoluut verzuimers zijn immers
kinderen die thuiszitten. Bovendien maakt het voor een thuiszittend kind niet uit
in welke telling het meeloopt. Voor al deze kinderen is het van groot belang dat
ze snel mogelijk weer naar school gaan. Ik kies er daarom voor om aan te sluiten
bij hoe de term thuiszitters in de praktijk gebruikt wordt, namelijk als
verzamelterm voor relatief verzuim langer dan vier weken (het oude begrip
thuiszitter) en voor absoluut verzuimers. Voor de eerste groep hanteer ik vanaf
heden de term langdurig relatief verzuim.
De cijfers over het schooljaar 2014/2015 laten een gemengd beeld zien van de
ontwikkeling van het verzuim. Het is in dat schooljaar nog niet gelukt om een
daling van het aantal langdurig relatief verzuimers te realiseren. Zorgelijk is
verder dat er tegen de verwachting in meer vrijstellingen zijn afgegeven voor
kinderen die op lichamelijke of psychische gronden niet geschikt zijn om naar
school te gaan.
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De groep jongeren die langer dan drie maanden thuiszit, is de groep waar ik me
met name zorgen over maak. Zij lopen een grotere onderwijsachterstand op en
missen gedurende een langere periode de sociale contacten met leeftijdsgenoten.
Hoe langer een kind thuiszit, des te moeilijker het wordt het kind weer terug op
school te krijgen. School, samenwerkingsverband en gemeente moeten dus snel
handelen als een jongere thuis komt te zitten. Dit jaar zijn voor het eerst
gegevens beschikbaar over hoeveel jongeren vorig schooljaar langer dan drie
maanden niet naar school zijn gegaan. Uit de gegevens blijkt dat bij een
aanzienlijk deel van de jongeren dat thuiszit, het langer dan drie maanden duurt
voordat dit probleem opgelost is. Er moet de komende jaren dus nog flinke actie
ondernomen worden om in 2020 de doelstelling te bereiken dat geen kind langer
dan drie maanden thuiszit zonder een passend onderwijsaanbod.
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Naast de zorgelijke ontwikkelingen is er ook een aantal positieve ontwikkelingen
te zien. Het aantal jongeren dat absoluut verzuimer is, is vorig jaar aanzienlijk
gedaald. Daarnaast was in het schooljaar 2013/2014 al een forse daling te zien in
het aantal jongeren dat spijbelt. Die daling heeft zich het afgelopen schooljaar
doorgezet.
Uit de gegevens blijkt verder dat er grote verschillen zijn tussen de gemeenten in
absoluut verzuim, langdurig relatief verzuim en vrijstellingen.1 In de ene
gemeente ligt het verzuim vele malen lager dan in de andere. Dat laat zien dat
het mogelijk is om op lokaal of regionaal niveau het verschil te maken en
daadwerkelijk resultaten te boeken. Dáár zijn de verantwoordelijkheden belegd
(leerplicht, zorgplicht, dekkend aanbod, jeugdhulp) en dáár kan een passend
aanbod worden gerealiseerd. Dat betekent niet dat de partners in de regio er
alleen voor staan. Op verschillende manieren wil ik hen ondersteunen in hun
aanpak. Via een thuiszitterspact verbind ik landelijke partijen aan
resultaatsafspraken. Via de verzuimgesprekken met gemeenten stimuleer ik
kennisuitwisseling en samenwerking tussen regionale partners, gericht op het
terugbrengen van de duur en het aantal thuiszitters. Regio's die achterblijven
kunnen zo leren van sterke regio's. Om in individuele situaties van langdurig
thuiszitten een doorbraak te forceren, is recent het Interventieteam Onderwijs en
Zorg gestart.
In paragraaf 2 ga ik in op (de achtergrond van) het ongeoorloofde verzuim en de
vrijstellingen (geoorloofd verzuim) in het schooljaar 2014/2015. In paragraaf 3
werk ik uit hoe ik de aanpak van het thuiszitten ga versterken.

2. Gegevens schoolverzuim in het schooljaar 2014-2015
In dit onderdeel ga ik eerst in op de gebruikte definities (2.1) en de
totstandkoming van de gegevens (2.2). Vervolgens zoom ik in op de afzonderlijke
gegevens voor het ongeoorloofd verzuim (2.3.1 en 2.3.2) en de vrijstellingen
(2.3.3). Omdat ik dit jaar de gegevens eerder tot mijn beschikking heb, ontvangt
u mijn brief hierover dit jaar ruimschoots vóór de dag van de leerplicht.

1

In de bijlage is een overzicht van de verzuimgegevens van de G4 en G32 opgenomen.
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2.1
Omschrijving verzuimsoorten
In deze brief wordt de cijfermatige ontwikkeling van de volgende vormen van
ongeoorloofd schoolverzuim beschreven:

Relatief verzuim: we spreken van relatief verzuim als een leer- of
kwalificatieplichtige leerling die op een school is ingeschreven, ongeoorloofd
afwezig is (spijbelen). Scholen moeten het verzuim melden als leerlingen
meer dan zestien uur in vier weken ongeoorloofd hebben verzuimd. Deze
gevallen – waarin de leerlingen meer dan zestien uur ongeoorloofd verzuimen
in vier weken - zijn geteld.

Langdurig relatief verzuim: een langdurig relatief verzuimer is een
ingeschreven leerling die langer dan vier weken ongeoorloofd verzuimt. Voor
deze leerlingen geldt dus een 'wachttijd' van vier weken, voordat ze als
langdurig relatief verzuimer tellen. Tot die tijd tellen ze wel mee voor het
relatief verzuim (zie hierboven). Bij deze groep is meer aan de hand dan
spijbelen. Deze kinderen zitten echt lang thuis.

Absoluut verzuim: van absoluut verzuim is sprake als een leer- of
kwalificatieplichtige jongere niet op een school staat ingeschreven. Al vanaf
de eerste dag dat een leerplichtige jongere niet op een school is
ingeschreven, is sprake van absoluut verzuim, ongeacht de duur van het
absoluut verzuim. Gemeenten zijn gevraagd absoluut verzuim als gevolg van
administratieve onvolkomenheden daarin niet mee te nemen.
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Daarnaast bevat deze brief een overzicht van het aantal vrijstellingen. Kinderen
die over een vrijstelling beschikken zijn geoorloofd afwezig. De belangrijkste
vrijstellingsgronden in de Leerplichtwet zijn:

artikel 5 onder a: het kind is om psychische of lichamelijke redenen niet in
staat naar school te gaan.

artikel 5 onder b: de ouders van de jongere hebben bezwaren tegen de
richting van het onderwijs op alle binnen redelijke afstand van de woning
gelegen scholen.

artikel 5 onder c: het kind is in het buitenland op een school ingeschreven en
bezoekt deze geregeld.
2.2
Totstandkoming verzuimgegevens
Ieder jaar geven de gemeenten de verzuimcijfers door aan OCW. De gegevens
over het relatief verzuim halen de gemeenten vanuit de stroom verzuimmeldingen
van scholen. Daarnaast gaat de gemeente zelf het absoluut verzuim na door
gegevensbestanden te koppelen en vervolgens onderzoek te doen naar potentieel
absoluut verzuim. Wordt vervolgens vastgesteld dat sprake is van administratieve
onvolkomenheden, zoals een niet verwerkte schoolinschrijving of verhuizing naar
het buitenland, waardoor feitelijk geen sprake is van absoluut verzuim, dan
hoeven deze jongeren niet te worden meegeteld als absoluut verzuimer.
De keuzes die scholen en gemeenten maken bij het melden en registreren van
verzuim, werken door in de opgaves die gemeenten doen in het kader van de
leerplichttelling. Die opgave is mensenwerk, waarbij een afweging wordt gemaakt
welke verzuimers meegeteld moeten worden om een reëel beeld te geven van de
problematiek. Gemeenten kunnen daarbij in gelijke gevallen andere afwegingen
maken. De ene gemeente verwacht bijvoorbeeld bij een verhuizing dat de
schoolinschrijvingen direct op elkaar aansluiten, een ander zal het niet
problematisch vinden als er een weekend of een paar dagen tussen zit.
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Extra controle door gemeenten uitgevoerd
Vanzelfsprekend streef ik naar betrouwbare en onderling vergelijkbare gegevens
over het verzuim. Voorwaarde daarvoor is dat gemeenten de opgave volgens de
afgesproken definities doen. Daarom heb ik dit jaar na ontvangst van de opgaves
de gemeenten expliciet gevraagd deze te controleren en mij te laten weten of de
opgaves volgens de opgegeven definities zijn gedaan. De gemeenten hebben snel
op dit verzoek gereageerd. Dit laat zien dat ook de gemeenten belang hechten
aan goed zicht op verzuim en thuiszitten.

Onze referentie
876853

Amsterdam: het verhaal achter de cijfers
De gemeente Amsterdam heeft in vergelijking met andere gemeenten een relatief hoog
aantal absoluut verzuimers (zie bijlage 2). De gemeente is de achtergrond van het verzuim
van deze kinderen nagegaan. Hieruit komt naar voren dat de deze groep absoluut
verzuimers voor een aanzienlijk deel bestaat uit administratieve gevallen. 521 kinderen
bleken (na huisbezoek) namelijk niet traceerbaar op het officiële woonadres. Aan 48
absoluut verzuimers is een vrijstelling verleend. 24 absoluut verzuimers wachten op
instroom in het MBO. Van de resterende groep van 920 absoluut verzuimers blijken er 497
kinderen een verzuimduur van minder dan vier weken te hebben.

De cijfers in deze brief zijn gebaseerd op 388 (van 393) gecontroleerde
gemeentelijke opgaves.2 De opgaves over het schooljaar 2014/2015 geven
zodoende een betrouwbaar landelijk beeld van het verzuim in dat schooljaar. De
controle van de opgave over het schooljaar 2014/2015 bracht bij een aantal
gemeenten aan het licht dat in de opgave over het schooljaar daarvoor fouten zijn
gemaakt. De cijfers zijn hierop niet met terugwerkende kracht bijgesteld, maar
waar bekend zijn deze gegevens in een voetnoot bij de betreffende indicator
opgenomen. De verzuimgegevens van de gemeenten zijn via www.vsvkompas.nl
in te zien en onderling te vergelijken. De cijfers over 2014/2015 zullen daar zo
spoedig mogelijk na het verschijnen van deze brief worden gepubliceerd.
2.3
Ongeoorloofd verzuim
In de inleiding heb ik het algemene beeld geschetst van de ontwikkelingen in het
schooljaar 2014/2015. In de volgende paragrafen ga ik uitgebreider in op de
ontwikkeling per verzuimsoort en de onderliggende cijfers.
2.3.1 Thuiszitters
Onderstaande grafiek geeft inzicht in het aantal thuiszitters in het schooljaar
2014/2015.

2

Beuningen, Waddinxveen, Laarbeek, Borger-Odoorn, Zuidplas hebben niet geleverd.
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Het totale aantal absoluut verzuimers is in het schooljaar 2014/2015 met 11
procent gedaald van 6.714 naar 5.956 ten opzichte van het schooljaar ervoor.3,4
In deze cijfers is de correctie van de gemeente Amsterdam niet meegenomen (zie
kader hierboven). Als die correctie wel was meegenomen, dan was het aantal
absoluut verzuimers aanmerkelijk lager uitgekomen. In het schooljaar 2013/2014
waren er 3.966 langdurig relatief verzuimers en schooljaar 2014/2015 4.016.5
Daarmee lag in het schooljaar 2014/2015 het aantal leerlingen dat meer dan vier
weken ongeoorloofd afwezig was 1 procent hoger dan in het schooljaar
2013/2014. Dat is statistisch gezien geen significante toename, maar toont helaas
wel aan dat er nog geen daling is ingezet.
Situaties van absoluut verzuim laten zich qua duur en achterliggende
problematiek lastig vergelijken met die van langdurig relatief verzuimers. Van
absoluut verzuim is al sprake als een kind één dag niet op een school is
ingeschreven, administratieve correcties daargelaten. Van langdurig relatief
verzuim daarentegen is pas sprake als een leerling meer dan vier weken niet naar
school is geweest. Tot die tijd is er sprake van ‘gewoon’ relatief verzuim.
Zowel voor absoluut verzuim als voor langdurig relatief verzuim geldt dat dit
gedurende het hele jaar kan ontstaan. Gelukkig blijkt het mogelijk veel jongeren
gedurende het schooljaar weer terug te geleiden naar het onderwijs. Het is dus
niet zo dat gedurende het hele schooljaar 5.965 kinderen absoluut verzuimden en
4.015 kinderen langdurig relatief verzuimer waren. Bij veel jongeren duurt het

3

Vier (samenwerkende) gemeenten hebben aangegeven bij de opgaves over 2012/2013 en
2013/2014 ook administratief absoluut verzuim opgegeven. Dit jaar is dat niet meer
gebeurd. Hierdoor daalde het absoluut verzuim met ruim 300 ten opzichte van het
schooljaar 2013/2014.
4
Voor het absoluut verzuim wordt sinds het schooljaar 2012/2013 een aangescherpte
definitie gehanteerd. De gegevens van eerdere jaren zijn daarom niet opgenomen.
5
Eén gemeente heeft bij de opgave van de aantallen langdurig relatief verzuimers tot en
met 2013/2014 ook het absoluut verzuim meegeteld. Eén gemeente heeft vorig jaar 95
langdurig relatief verzuimers te weinig opgegeven.
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ongeoorloofde verzuim korter dan drie maanden, zo blijkt uit onderstaande
grafiek.

Onze referentie
876853

Thuiszitters korter en langer dan 3 maanden
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Dit jaar is er voor het eerst inzicht in het aantal kinderen dat korter of langer dan
drie maanden niet naar school gaat. Uit deze gegevens blijkt dat 28 procent van
de absoluut verzuimers en 56 procent van de langdurig relatief verzuimers langer
dan drie maanden thuiszit. Het merendeel van de absoluut verzuimers is dus
binnen drie maanden teruggeleid. Dan gaat het bijvoorbeeld om situaties waarbij
er na het verlaten van het vmbo niet meteen een inschrijving in het mbo volgt.
Gelukkig is in dit soort situaties de duur van het verzuim veelal beperkt. Bij de
groep langdurig relatief verzuim is een veel groter deel langer dan drie maanden
verstoken van onderwijs. Blijkbaar is het bij deze kinderen moeilijker om ze terug
te leiden naar school. Dit sluit aan bij eerdere constateringen van Ingrado en de
Nationale Ombudsman dat er bij deze groep veelal sprake is van meerdere
problemen tegelijkertijd. Ik zie dat ook bij de bij mij bekende kinderen die voor
langere tijd niet naar school gaan.6
Bij de start van passend onderwijs heb ik als doelstelling gesteld dat in 2020 geen
kind langer dan drie maanden thuiszit zonder passend aanbod. Deze groep, die
langdurig geen onderwijs volgt, is de groep waar ik mij het meest zorgen over
maak. De cijfers over het aantal kinderen dat langer dan drie maanden niet naar
school gaat, geven bovendien een scherper beeld van het aantal kinderen met
echt problematisch verzuim dan het totaal van alle thuiszitters. Dit komt, zoals
hierboven is aangeven, doordat juist bij het korter durend absoluut verzuim vaak
sprake is van relatief kortdurend verzuim zonder achterliggende problematiek, dat
zonder tussenkomst van leerplicht snel wordt opgelost. Ik zet daarom in op extra
acties om het aantal thuiszitters dat langer dan drie maanden thuiszit zonder een
passend aanbod terug te brengen. In paragraaf 3 zet ik deze aanpak uiteen.

6
Ingrado. Thuiszitters, sneller terug naar school. Bevindingen dossieronderzoek thuiszitters,
2010. Nationale Ombudsman, Hoera, ik ga weer naar school, 2011.
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2.3.2

Spijbelen
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Vorig jaar waren er 72.732 jongeren die meer dan 16 uur in vier weken
spijbelden, een daling met 9 procent.7 Dat betekent dat de daling van het relatief
verzuim in het schooljaar 2014/2015 heeft doorgezet. De daling sluit aan bij het
beeld dat naar voren komt uit de verzuimgesprekken met gemeenten en
samenwerkingsverbanden dat veel scholen werk maken van een preventieve
aanpak van verzuim. Zo'n preventieve aanpak draagt er aan bij dat het
ongeoorloofd verzuim beperkt blijft en minder verzuim voortduurt tot de grens
van 16 uur ongeoorloofd verzuim in een periode van vier weken is bereikt. Een
snelle en gerichte aanpak van ongeoorloofd verzuim vormt ook een belangrijk
onderdeel in het voorkomen van voortijdig schoolverlaten; spijbelen is vaak een
voorbode van uitval. De minister informeert u medio februari over de uitvalcijfers
over het schooljaar 2014/2015.

7
Eén gemeente heeft achteraf geconstateerd dat in de opgave over het schooljaar
2013/2014 abusievelijk ook het relatief verzuim van jongeren boven de 18 jaar is
meegeteld. De omvang van dat verzuim is niet bekend.
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2.4

Geoorloofd verzuim: vrijstellingen

Onze referentie
876853

Vrijstellingen 5 onder a, b en c
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Voor alle vrijstellingsgronden geldt dat het aantal vrijstellingen het afgelopen
schooljaar is toegenomen. Voor artikel 5 onder a gaat het om een stijging met 14
procent naar 5.077 vrijstellingen, voor artikel 5 onder b met 8 procent naar 619
vrijstellingen en voor artikel 5 onder c met 4 procent naar 8.215 vrijstellingen.

Vrijstellingen 5 onder a naar laatstgenoten onderwijs
BO en SBO
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Geen
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49%
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Ik maak mij met name zorgen over de sterke stijging van de vrijstellingen op
grond van artikel 5 onder a. Een dergelijke vrijstelling wordt afgegeven op
aanvraag van de ouders en moet vergezeld gaan van een verklaring van een arts,
niet zijnde de behandelende arts, dat de jongere niet geschikt is om tot een
school te worden toegelaten. Tot 1 januari 2015 gold de regeling dat er binnen de
AWBZ standaard uren in mindering werden gebracht op de zorgaanspraak als een
kind naar school ging. Een vrijstelling op grond van artikel 5 onder a van de
Leerplichtwet was toen soms nodig, omdat anders de geboden zorg ontoereikend
was. Die urenaftrek is per 1 januari 2015 met de invoering van de Wet langdurige
zorg vervallen, waarmee meer ruimte is gekomen voor de inzet van zorg op
school. Nu deze belangrijke reden voor het aanvragen van een vrijstelling van de
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leerplicht op grond van artikel 5 onder a is vervallen, was de verwachting dat het
beroep op deze vrijstellingsgrond zou dalen.

Onze referentie
876853

In mijn brief over onderwijs op een andere locatie dan de school van 18
november 2015, maak ik ruimte voor alternatieven die het voor een deel van
deze kinderen mogelijk maken om alsnog (gedeeltelijk) naar school te gaan.8
Kinderen die tijdelijk of gedeeltelijk niet naar school kunnen, krijgen op deze
manier de kans om stap voor stap te worden teruggeleid naar school. Ik verwacht
dat dit gaat zorgen voor een daling van het aantal vrijstellingen op grond van
artikel 5 onder a. Mogelijk is er een samenhang tussen de stijging van de
vrijstellingen 5 onder a en de daling van het absoluut verzuim, doordat kinderen
die voorheen absoluut verzuimer waren nu vanwege hun beperking een
vrijstelling hebben gekregen. Op basis van de beschikbare gegevens is dat echter
niet met zekerheid te zeggen. Opvallend is tot slot dat de helft van de kinderen
met een vrijstelling 5 onder a eerder wel onderwijs heeft gevolgd en daar dus
blijkbaar toe in staat werd geacht. Via onderzoek naar de achtergrondkenmerken
van deze kinderen wil ik meer zicht krijgen op de oorzaken van de groei in het
aantal vrijstellingen en de mogelijkheden om deze te keren (zie verder onder 3).
Ook de vrijstellingen 5 onder b en 5 onder c laten een stijging zien. Bij die eerste
groep kinderen is hun recht op onderwijs niet gegarandeerd. Ouders kunnen een
beroep op deze vrijstelling doen, zonder dat zij zorg hoeven te dragen voor een
alternatief onderwijsprogramma. Deze stijging onderstreept voor mij het belang
van mijn voorstel voor het inrichten van thuisonderwijs waarbij het recht op goed
onderwijs voor het kind kan worden gegarandeerd, zoals beschreven in de
hierboven genoemde brief.
2.5
Regionaal beeld
Hiervoor ben ik ingegaan op het beeld dat op landelijk niveau uit de cijfers naar
voren komt. Het rijk is verantwoordelijk voor het wettelijk kader voor het stelsel
van onderwijs en zorg en de bekostiging daarvan. Op regionaal niveau liggen de
instrumenten en de verantwoordelijkheden om binnen die kaders succesvol te
opereren in de aanpak van thuiszitten. Scholen hebben een zorgplicht.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de
leerplicht. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Het
samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor een dekkend aanbod van
onderwijsondersteuning. Daar waar nodig ondersteunt OCW partijen in de regio
bij het uitvoeren van taken. Als blijkt dat men in de uitvoering tegen
onvolkomenheden in het stelsel aanloopt, is het de verantwoordelijkheid van het
rijk om dat stelsel tegen het licht te houden.
Bij analyse van de opgaves op gemeenteniveau komt een divers beeld naar voren
van de mate waarin gemeenten, scholen en samenwerkingsverbanden erin slagen
om verzuim en thuiszitten te voorkomen dan wel binnen drie maanden op te
lossen. In de bijlage is een overzicht opgenomen van het absoluut verzuim, het
langdurig relatief verzuim en de vrijstellingen 5 onder a in de G4 en de G32. Uit
deze cijfers blijkt dat er tussen gemeenten van vergelijkbare omvang soms grote
verschillen zijn in het aantal langdurig relatief verzuimers, absoluut verzuimers en
vrijstellingen.

8

Kamerstukken 2015-2016, 31135, nr. 58
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Kijken we naar de G4 dan zien we voor de absoluut verzuimers een groot verschil
tussen de uitersten. Amsterdam had in het schooljaar 2014-2015 15 absoluut
verzuimers per 1.000 leerplichtigen, terwijl Rotterdam er slechts 1 op de 1.000
had. In de G32 zijn de verschillen zelfs nog wat groter: Nijmegen had er 9 op de
1.000 tegen Amersfoort met 0,1 op de 1.000. Ook bij het langdurig relatief
verzuim en de vrijstellingen artikel 5 onder a zien we aanzienlijke verschillen
tussen gemeenten, al zijn die minder groot dan bij het absoluut verzuim. In de
bijlage zijn drie landkaartjes van Nederland opgenomen met daarin de scores van
de gemeenten voor wat betreft het aantal langdurig relatief verzuimers, absoluut
verzuimers en vrijstellingen op grond van artikel 5 onder a. Deze brengen de
verschillen tussen gemeenten helder in beeld. Enkel op basis van de kaartjes kan
niet geconcludeerd worden of een gemeente het goed of slecht doet. Bij de
kleinere gemeenten kan één thuiszitter al voor een vertekend beeld van de
problematiek zorgen. Ook het verhaal achter de cijfers doet er toe. Dat verhaal
achter de cijfers staat centraal in de regionale gesprekken.

Onze referentie
876853

Vertalen we de landelijke cijfers naar een gemiddelde regionale opgave dan gaat
het voor één schooljaar in totaal om gemiddeld 65 thuiszitters per
samenwerkingsverband, waarvan gemiddeld 26 langer dan drie maanden. Dit zijn
kinderen die je bij naam en toenaam kan kennen. Bezien vanuit het niveau van
het samenwerkingsverband blijkt daarmee dat het nog steeds een fors, maar
zeker ook een behapbaar probleem is waarvoor oplossingen mogelijk moeten zijn.

3.

Intensivering aanpak thuiszitten

De leerplichttelling laat een aantal positieve ontwikkelingen in het verzuim zien,
maar toont ook aan dat er nog stevige inspanningen nodig zijn om de doelstelling
te realiseren dat er in 2020 geen kind langer dan drie maanden thuiszit zonder
passend aanbod. Deze inspanningen moeten vooral in de regio gepleegd worden.
Door gemeenten, samenwerkingsverbanden, scholen, ouders en waar nodig ook
de zorg. Dat betekent niet dat er alleen een opgave voor partners in de regio ligt.9
Om hen te ondersteunen, zijn en worden langs de volgende lijnen acties ingezet:
1. Landelijke afspraken
2. Versterking regionale aanpak
3. Ondersteuning bij plaatsingsproblemen van individuele kinderen
4. Transparantie en zicht op de cijfers
5. Sturen op resultaten
3.1 Landelijke afspraken: het thuiszitterspact
Voor een succesvolle aanpak in de regio is het van belang dat ook landelijke
partijen zich verbinden aan de doelstelling en zich inspannen om die te realiseren.
In de sectorakkoorden hebben de sectororganisaties zich gecommitteerd aan de
ambitie dat in 2020 geen kind langer dan drie maanden thuiszit zonder passend
aanbod. Ook de VNG wil zich aan deze ambitie verbinden. Gezien het belang van
een goede aansluiting tussen onderwijs en zorg is het ministerie van VWS een
belangrijke partner bij de totstandkoming van het pact. Met deze partijen werk ik
toe naar een landelijk pact waarin met het oog op deze ambitie een aantal
resultaatsafspraken voor 2016 wordt vastgelegd. In dit pact wil ik in ieder geval

9
Deze gecombineerde inzet op landelijk en regionaal niveau sluit aan bij de oproep in de
motie Ypma c.s., Kamerstukken, 2014-2015, 34 200 VIII, nr. 10.

Pagina 10 van 14

182

REGIOJAARVERSLAG LEERPLICHT/RMC 2015-2016

|

↑ BIJLAGE INHOUDSOPGAVE

vastleggen dat er in iedere regio afspraken komen over wie de regie en
coördinatie heeft bij het oplossen van thuiszitten. Helder moet zijn wie in het
uiterste geval in de positie is om knopen door te hakken (een vorm van
doorzettingsmacht). Ook wil ik afspreken dat gemeenten, scholen en
samenwerkingsverbanden die achterblijven, gericht worden ondersteund om
thuiszitten te voorkomen en aan te pakken. In de gevallen dat de regionale
partners hun wettelijke verantwoordelijkheden niet nakomen, wordt vanuit de
rijksoverheid opgetreden. Hierbij heeft de Inspectie van het Onderwijs
nadrukkelijk een rol.

Onze referentie
876853

Dit pact sluiten we dit voorjaar op de landelijke thuiszitterstop, die OCW samen
met VWS organiseert. Hiermee slaan we de handen ineen om gezamenlijk de
problemen op te lossen, ieder vanuit onze eigen verantwoordelijkheid. Daarmee
zorgen we ervoor dat we snel meters maken om te realiseren dat er in 2020 geen
enkel kind meer langer dan drie maanden thuiszit. Om dit pact te laten slagen,
hebben we ook twee belangrijke andere partners nodig: de ouders en de justitiële
keten.
Goede betrokkenheid van en communicatie met kinderen en ouders is essentieel
bij het voorkomen dat kinderen uitvallen en teruggeleiden van kinderen die
thuiszitten. Als ouders, school en samenwerkingsverband het vinden van een
passende onderwijsplek als een gezamenlijke opgave zien, draagt dit, zo leert de
ervaring, bij aan het draagvlak voor de gevonden oplossing. Ouders moeten zich
goed kunnen informeren over de onderwijsmogelijkheden en ook op deze manier
een gelijkwaardige gesprekspartner zijn. Bij het zoeken naar oplossingen moeten
kinderen en hun ouders steevast een actieve rol hebben. Ik ben daarom met
Ouders & Onderwijs in gesprek over het verbeteren van de informatie aan ouders
en het bieden van handvatten voor het actief betrekken van ouders bij het
realiseren van een passende plek voor elk kind.
Er zijn nu nog teveel situaties bekend waarbij ouders om welke reden dan ook
een aanbod niet accepteren. In die situaties blijkt leerplicht niet altijd over de
juiste instrumenten te beschikken om ervoor te zorgen dat het kind naar school
gaat. Daarom bespreek ik met partners uit de justitiële keten hoe we gezamenlijk
tot een effectievere aanpak kunnen komen.
3.2 Versterking regionale aanpak
Aangezien de oplossing voor de problematiek in de regio moet worden gevonden,
ligt het zwaartepunt van de inspanningen bij versterking van de regionale
samenwerking. De verschillen tussen gemeenten zijn groot. Er zijn gemeenten die
nu al goede resultaten behalen en er zijn gemeenten waar nog een flinke extra
inspanning nodig is. Ik ga nader analyseren wat de bepalende factoren zijn voor
een succesvolle aanpak, zodat deze ook op andere plekken in het land ingezet
kunnen worden. Hierbij horen in ieder geval afspraken over vormen van
doorzettingsmacht en regie, om te voorkomen dat er impasses ontstaan. Hoe die
afspraken precies luiden kan per samenwerkingsverband verschillen, mits de
afspraken ertoe leiden dat voor betrokkenen duidelijk is wie de regie en
coördinatie heeft bij het oplossen van thuiszitten.
Begin 2015 zijn OCW en Ingrado met 30 gemeenten en samenwerkingsverbanden
verzuimgesprekken gaan voeren over hun aanpak ter voorkoming van thuiszitten.
Een aantal opbrengsten uit de gesprekken:
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-

Gemeenten en samenwerkingsverbanden hebben concrete afspraken gemaakt
over een gezamenlijke aanpak, bijvoorbeeld over het inrichten van een
thuiszitterstafel en de gestructureerde uitwisseling van informatie over en
analyses van oorzaken van thuiszitten.
Partners zijn (beter) met elkaar in contact gekomen.
Kennis wordt gedeeld en goede voorbeelden worden verspreid, zodat regio's
van elkaar kunnen leren en gebruik kunnen maken van de ondersteuning die
landelijk beschikbaar is.10
Wisselwerking tussen landelijk beleid en uitvoering in de praktijk.
Praktijkervaringen zijn onder meer meegenomen in de maatregelen in
eerdergenoemde brief over onderwijs op een andere locatie.

-

-

Onze referentie
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Deze regionale aanpak is van recente datum en heeft in het schooljaar 2014/2015
nog niet geleid tot een substantiële daling van het aantal thuiszitters. Partners
hebben tijd nodig om de gemaakte afspraken in de praktijk te brengen. De
komende periode moet de betere regionale samenwerking tot meetbare
resultaten gaan leiden. Deze aanpak wordt nu dan ook uitgebreid naar andere
regio’s, te beginnen met de regio’s waarvan de meest recente verzuimgegevens
aanleiding geven tot zorg.
De diverse instrumenten en activiteiten van met name Ingrado en Gedragswerk
ondersteunen gemeenten en het onderwijsveld bij het vormgeven van een
effectieve, regionale aanpak. Een aantal voorbeelden:
De gezamenlijk ontwikkelde routekaart ‘Passend onderwijs zonder thuiszitters'
die inzicht geeft in de elementen van een effectieve aanpak.
Het voorlichten van (aankomende) docenten en mentoren over schoolverzuim
en –uitval, de werkwijze en mogelijkheden van Leerplicht en vooral het
belang van hun eigen rol in preventie, registratie en aanpak.
Op de Dag van de Leerplicht (17 maart) organiseren Gedragswerk, Ingrado,
LBBO en LECSO een congres gericht op het in gang zetten van een beweging
van partners die samenwerken om thuiszitten terug te dringen.
3.3 Ondersteuning bij plaatsingsproblemen
Helaas lukt het niet altijd om (snel) een passende plek te vinden, zo blijkt ook uit
de verzuimcijfers. Soms is daarvoor extra hulp nodig. Of is het nodig dat
bestaande maatwerkmogelijkheden beter benut worden. Met mijn voorstellen
voor onderwijs op een andere locatie dan de school wordt het beter mogelijk om
een passend onderwijsprogramma te bieden aan kinderen die tijdelijk of
gedeeltelijk niet naar school kunnen. Ik verwacht dat dit een positieve bijdrage
levert aan het terugdringen van het aantal vrijstellingen op grond van artikel 5
onder a. Ingrado heeft de handreiking Onderwijs, zorg en de Leerplichtwet voor
leerplichtambtenaren ontwikkeld om deze mogelijkheden meer bekendheid te
geven.
Niet altijd kunnen partners in de regio zelf tot een passende oplossing komen
voor individuele kinderen. In deze gevallen blijven de onderwijsconsulenten
beschikbaar. Voor een deel van de kinderen is voor het vinden van een passende
onderwijsplek ook zorg nodig. Daarom kan sinds 1 augustus 2015 een beroep
worden gedaan op speciale onderwijszorgconsulenten.

10

Goede voorbeelden worden verspreid via www.passendonderwijs.nl.
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Ondanks deze nieuwe mogelijkheden en inspanningen is er nog steeds een groep
kinderen die al lange tijd niet naar school gaat. Voor hen zijn extra inspanningen
nodig om de, vaak complexe onderwijs-zorg problematiek, op te lossen. Zoals ik
heb aangekondigd in de achtste voortgangsrapportage passend onderwijs richten
OCW en VWS daarom samen – als ultimum remedium - een tijdelijk
Interventieteam Onderwijs en Zorg in om ervoor te zorgen dat kinderen en
jongeren die soms al jaren thuiszitten weer naar school gaan.11 Het
interventieteam is eind januari van start gegaan. In de volgende
voortgangsrapportage passend onderwijs zal ik uw Kamer hier verder over
informeren.

Onze referentie
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3.4 Transparantie en zicht op de cijfers
Een geslaagde aanpak begint bij een goed inzicht in de aard en omvang van de
problematiek. Het gaat het dan om inzicht in de landelijke cijfers en trends, maar
belangrijker nog is dat er in de regio een goed overzicht is van de problematiek.
Alleen als het samenwerkingsverband en de gemeente weten om welke kinderen
het gaat, kan voor elk kind op maat een oplossing worden gevonden.
In de bijlage bij deze brief heb ik overzichten van de G4 en G32 opgenomen om
te laten zien welke gemeenten het goed doen en welke gemeenten het been
duidelijk nog moeten bijtrekken. Het VSv Kompas geeft de cijfers per gemeente,
zie www.vsvkompas.nl. Dit inzicht in de cijfers vind ik belangrijk. Gemeenten
kunnen zich onderling vergelijken en ook door de jaren heen. Dat prikkelt
gemeenten om het beter te doen en op zoek te gaan naar gemeenten waar ze
wat van kunnen leren. Bovendien zijn de cijfers op deze manier voor iedereen
beschikbaar.
Daarnaast blijven we de cijfersystematiek verbeteren: vanaf aankomend
schooljaar wordt gedurende het schooljaar op een aantal peildata steeds het
aantal absoluut verzuimers geteld via koppeling van gegevensbestanden. Op deze
manier krijgen we hardere cijfers. Bij de telling wordt dan geen afweging meer
gemaakt over welk absoluut verzuim zodanig zorgelijk is dat dit meegeteld moet
worden, of waar de grens ligt tussen "administratief" en "echt" absoluut verzuim.
Ook krijgen we de beschikking over meer gegevens. Het wordt namelijk mogelijk
(geanonimiseerd) de relatie met individuele kinderen te leggen. Daarmee ontstaat
inzicht in bijvoorbeeld leeftijd, schoolloopbaan en eventuele verzuimhistorie.
Vanaf 1 januari 2017 kunnen de po-scholen het verzuim gaan melden bij het
verzuimloket. Door aanscherping van de werkwijze van scholen en instellingen bij
het melden van het relatief verzuim, wordt het mogelijk vanuit het
meldingsregister relatief verzuim gegevens te verzamelen over spijbelen en
thuiszitten.
Niet alleen de cijfers zelf zijn van belang, maar ook het verhaal achter deze
cijfers. Zoals eerder aangegeven, is er een zorgelijke, maar onverklaarbare
toename van het aantal vrijstellingen op grond van artikel 5 onder a. Verder valt
op dat zowel bij de langdurig relatief verzuimers als bij de vrijstellingen op grond
van artikel 5 onder a bij relatief veel leerlingen de laatste school van herkomst
een (v)so-school was (zie bijlage). Naar beide groepen ga ik daarom nader
onderzoek laten uitvoeren, onder andere naar de achtergrondkenmerken van de
jongeren, zoals leeftijd, schoolloopbaan en verzuimhistorie. De uitkomsten geven
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zicht in de precieze aard van de problematiek en de mogelijkheden om die
problematiek effectief aan te pakken. Ik verwacht na de zomer meer zicht te
hebben op de vervolgacties die hieruit voortvloeien.

Onze referentie
876853

3.5 Sturen op resultaten
Met bovenstaande inspanningen verwacht ik samen met alle betrokkenen
belangrijke stappen te zetten in het terugdringen van het aantal kinderen dat niet
naar school gaat, gericht op de doelstelling dat in 2020 geen enkel kind langer
dan drie maanden zonder passend aanbod thuiszit. Omdat ik het terugdringen
van het aantal thuiszitters cruciaal vind, ga ik in aanvulling op bovenstaande
acties kijken hoe ik ook financieel meer kan sturen op resultaten, bijvoorbeeld
door regio’s die goede resultaten halen extra te belonen en/of regio’s die
achterblijven te beboeten. Zo'n systeem kan niet van de ene op de andere dag
worden ingevoerd. Het vraagt gedegen uitwerking en doordenking om ervoor te
zorgen dat het niet alleen juridisch houdbaar en uitvoerbaar is, maar ook
voorkomt dat het leidt tot ongewenste gedragseffecten. Daarom ga ik de
komende tijd verkennen wat de mogelijkheden zijn. In de volgende
voortgangsrapportage passend onderwijs informeer ik u hierover. Mocht blijken
dat de ontwikkelingen in de regio zodanig zijn dat de doelstelling voor 2020 snel
in zicht komt, dan zal ik afwegen of een dergelijke regeling nog nodig is.

4.

Afsluiting

Er gaan helaas nog steeds teveel kinderen en jongeren voor kortere of langere
tijd niet naar school. Dat heeft grote gevolgen voor deze kinderen en hun ouders.
Deze kinderen hebben recht op onderwijs, op een passend plek op een school en
zo nodig ook op passende zorg. Al onze inspanningen moeten er dan ook op
gericht zijn om uitval zoveel mogelijk te voorkomen. En als dat niet lukt, ervoor te
zorgen dat deze kinderen zo snel mogelijk weer naar school kunnen. Met de
maatregelen uit deze brief zet ik hier op in. Voor het daadwerkelijk realiseren van
de doelstelling dat in 2020 geen enkel kind meer langer dan drie maanden
thuiszit, zijn echter de inspanningen van velen nodig. Ik roep hierbij dan ook alle
landelijke en regionale partners op om met mij de handschoen op te pakken en
gezamenlijk deze doelstelling te realiseren.
Mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Sander Dekker
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SLIM
Het verbeteren van de mobiliteit gaan de samenwerkingspartners ‘slim’ aanpakken.
Hierbij bestaat slim uit een aantal aspecten:

SMART SOCIETY

De samenleving verandert snel, de werkelijkheid en virtual reality raken steeds meer vervlochten, Dit geldt ook
voor mobiliteit. De (digitale) techniek staat ten dienste van de mens en niet andersom. Het gemak van de mens
staat centraal. Zonder een slimme infrastructuur zijn economische groei, innovatie en een beter leefklimaat
bijna onmogelijk. Mensen maken het verschil.
Smart mobility biedt oplossingen op het terrein van duurzame mobiliteit en logistiek (duurzame bevoorrading).
De gebruiker is sensor in zijn omgeving. Gebruikers laten digitale sporen na die na analyse leiden tot verbeterde oplossingen op het gebied van doorstroming, veiligheid en duurzaamheid (Big Data). Deze gebruikersprofielen bieden de mogelijkheid om gevraagd of ongevraagd mobiliteit oplossingen ‘op maat’ te leveren. Iedereen
produceert tegenwoordig enorm veel data als individu, of als bedrijf of organisatie. Voertuigen produceren ook
data. We spreken van ‘datastreams’. Het is mogelijk om deze real time beschikbaar te maken om alternatieve
reisadviezen aan te bieden.
Een smart society heeft behoefte aan nieuwsgierige betrokken inwoners en partners die bereid zijn om te
experimenteren en informatie te delen. Inwoners veranderen samen hun leefomgeving. De regio Zuidoost-Brabant is uitermate geschikt om te fungeren als ‘living lab’. De hightech omgeving brengt hoog opgeleide mensen voort die hieraan willen meewerken.
Een regio waar het prettig wonen, werken, studeren en leven is, draagt bij aan het welzijn van mensen. Autonome ontwikkelingen zoals de toename van het aantal elektrische auto’s met 5 tot 10 procent per jaar; de introductie van meer (auto) deelsystemen, de introductie van waterstof voor logistiek vervoer etc. zorgen voor een
sterke reductie van uitstoot van CO2-N0x en geluid. Deze ontwikkelingen vragen om het monitoren van effecten en het blijven aanpassen van de te nemen maatregelen op basis van nieuwe inzichten.

INTERNATIONALE KOPLOPER
OP HET GEBIED VAN SMART MOBILITY

De High Tech Automotive Campus Helmond is de smeltkroes in Nederland voor tal van innovaties op het
gebied van Smart Mobility. Bedrijven vragen om ‘één loket’ van de overheid dat als ‘landingsplaats’, ‘versneller’ en ‘lanceerplaats’ functioneert om bedrijvigheid te stimuleren. Het Brabants ITS bureau BrabantStad is een
belangrijke schakel in het proces om dit verder mee vorm te geven.
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: Jaarverslag Kinderopvang 2016

Samenvatting
Het college van burgemeester en wethouders stelt volgens artikel 67 van de Wet
Kinderopvang jaarlijks voor 1 juli een verslag op van alle toezicht- en handhavingstaken
die de gemeente in het kader van de wet heeft verricht.
Ieder jaar ontvangt de gemeente een format van het jaarverslag kinderopvang. Het
format wordt gevuld met gegevens uit het Landelijk Register Kinderopvang en
Peuterspeelzalen (LRKP) en wordt bijgehouden door de Dienst Uitvoering Onderwijs
(DUO). De gegevens hebben betrekking op de inspectieonderzoeken die door de GGD
zijn afgerond in de periode 1 oktober 2015 tot 1 oktober 2016. De gemeente kan deze
gegevens niet wijzigen, maar hierop wel een toelichting geven.
De gemeente is verantwoordelijk voor het eerstelijnstoezicht op de kwaliteit in de
kinderopvang. De GGD houdt toezicht op de kwaliteit van de kinderopvangcentra, de
buitenschoolse opvang, de gastouderbureaus en de gastouders. De kwaliteitscontrole van
het werk van de GGD vindt primair plaats door het college van burgemeester en
wethouders, die als eindverantwoordelijke voor de aansturing van het lokale toezicht is
aangewezen. Voorts is het college zelf verantwoordelijk voor de inzet van
handhavingsinstrumenten. De gemeenteraad beoordeelt op haar beurt of het college de
regierol ten aanzien van de aansturing van de GGD waarmaakt en hoe het college de
afweging tot de inzet van de handhavingsinstrumenten heeft gemaakt. De Inspectie van
het Onderwijs controleert of de gemeente de rol van eerstelijnstoezichthouder op de
kwaliteit van de uitvoering in de kinderopvang goed heeft uitgeoefend. In de Wet
Kinderopvang is zij aangewezen als tweedelijnstoezichthouder. Het gemeentelijke
jaarverslag heeft twee belangrijke functies:
• De beoordeling van het gemeentelijke toezicht op het aanbod van kinderopvang;
• De verzameling van aanvullende informatie ten aanzien van de effectiviteit van het
systeem van het eerstelijnstoezicht Wet Kinderopvang.
Jaarverslag Kinderopvang 2016
Bijgevoegd treft u het jaarverslag Kinderopvang 2016 aan. Het verslag is een overzicht
van alle toezicht- en handhavingstaken die in het kader van de Wet Kinderopvang in
2016 zijn verricht.
Uit het jaarverslag blijkt dat er in 2016 geen handhavingstrajecten zijn ingezet.
De enige afwijking in het verslag is dat er één nieuwe aanvraag niet binnen de wettelijk
verplichte 10 weken is afgerond. Nader onderzoek wijst uit dat de betreffende gastouder
één dag te laat is geregistreerd in het LRKP.
Voor u ligt ter inzage:
Jaarverslag kinderopvang AST2017010661

Toezichtinformatie Kinderopvang Asten in 2016

Introductie
De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO),
Gastouderbureau's (GOB), Peuterspeelzalen (PSZ) en Voorzieningen Gastouderopvang (VGO). Gemeenten zijn
verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Als een voorziening de wet overtreedt
moet de gemeente handhaven. Jaarlijks legt de gemeente verantwoording af over de uitvoering van haar taken
aan de gemeenteraad en de Inspectie van het Onderwijs.
Deze jaarverantwoording is gebaseerd op de gegevens die gemeenten en GGD-en vastgelegd hebben in (de
databases van) het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP), de Gemeenschappelijke
Inspectieruimte Inspecteren (GIR I) en de Gemeenschappelijke Inspectieruimte Handhaven (GIR H). Gemeenten
hebben de mogelijkheid gehad om een toelichting te geven op deze gegevens. Indien de gemeente hiervan gebruik
gemaakt heeft, zijn deze toelichtingen opgenomen in de voorliggende jaarverantwoording.
Deze jaarverantwoording omvat de belangrijkste aspecten voor de uitvoering van de wettelijke taken voor de
uitvoering van toezicht en handhaving op de kwaliteit van de kinderopvang.

1. Criterium Registervoering
Volgens de gemeente is het LRKP in verslagjaar 2016 juist, volledig en actueel geweest. Het LRKP moet juist en
volledig zijn gevuld en actueel zijn. Bij onvolkomenheden kunt u denken aan: ingediende mutaties (inschrijvingen,
uitschrijvingen, wijzigingen) die niet op tijd zijn verwerkt; onjuiste informatie door onjuiste invoer. Mutaties die de
houder (eigenaar van kinderopvangvoorziening) niet heeft doorgegeven, vallen buiten dit criterium.

2. Criterium Tijdig afgehandelde aanvragen
Afhandeling aanvragen KDV, BSO, GOB, PSZ, VGO
Grafiek 1: T ijdig afgehandelde aanvragen (%)

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om een aanvraag binnen 10 weken af te ronden. Het aandeel tijdig
afgehandelde aanvragen geeft een indicatie hoe processen binnen een gemeente zijn geregeld. De gemeente
heeft 14 aanvragen ontvangen waarvan er 13 tijdig afgehandeld zijn.
Uit controle blijkt dat een nieuwe VGO één dag te laat in het LRKP is geregistreerd.

3. Criterium Uitvoering inspecties
A. Uitvoering inspecties - KDV, BSO, GOB, PSZ bestaand
Grafiek 2: Geïnspecteerde locaties (jaarlijkse inspecties) (%)

Het toezicht op de kinderopvang wordt door de GGD uitgevoerd in opdracht van de gemeente. De GGD voert
inspecties uit en rapporteert hierover. Iedere bestaande locatie moet jaarlijks worden geïnspecteerd. Voor iedere
nieuwe locatie dient binnen 3 maanden een jaarlijks onderzoek plaats te vinden. Deze indicator zegt iets over in
hoeverre de gemeente erin is geslaagd om alle locaties te laten inspecteren. De GGD heeft 18 van de 18 locaties
geïnspecteerd.

B. Uitvoering inspecties (VGO nieuw)
Grafiek 3: Geïnspecteerde locaties (VGO nieuw ) (%)

Elke nieuwe voorziening voor gastouderopvang dient voor registratie geïnspecteerd te worden. Deze indicator
zegt iets over de mate waarin de gemeenten alle nieuwe gastouders heeft laten inspecteren. De gemeente heeft
9 van de 9 nieuwe VGO-locaties geïnspecteerd.

C.Uitvoering inspecties VGO bestaand
Grafiek 4: Geïnspecteerde locaties - VGO bestaand (%)

norm = 5%

Tenminste 5% van het bestaande bestand van voorzieningen voor gastouderopvang (VGO) moet jaarlijks worden
geïnspecteerd. Deze indicator geeft aan in welke mate de taakstelling ten aanzien van bestaande VGO-locaties
wordt gehaald. De wettelijke norm is dat tenminste 5% van het bestaande bestand wordt geïnspecteerd. De
gemeente moest minimaal 2 VGO-locaties inspecteren en heeft er 3 geïnspecteerd.

4. Criterium Handhaving
A. Ingezette handhavingstrajecten bij rapporten met Advies Handhaven
Grafiek 5: Handhavingstrajecten n.a.v. handhavingsadvies (%)

Gemeenten moeten handhaven als uit toezicht blijkt dat er overtredingen zijn. Een voorbeeld van een
tekortkoming is als een leidster niet de juiste diploma's heeft. De indicator geeft aan in hoeverre de gemeente bij
ieder rapport waarin overtredingen geconstateerd zijn, handhaaft. De gemeente heeft handhavingstrajecten
ingezet naar aanleiding van de rapporten met handhavingsadvies.

B. Handhavingsacties op overtredingen
T abel 1a: T otaal aantal overtredingen (aantal)
Asten
Totaal overtredingen

T abel 1b: I ngezet actietype op overtredingen (%)

handhavingsactie gemotiveerd niet handhaven geen actie vastgelegd
Asten
<25.000 inw oners

66,4

26,0

10,8

Noord-Brabant

84,1

13,0

3,9

Nederland

77,1

15,0

9,1

Als er een tekortkoming wordt geconstateerd dient er te worden gehandhaafd. Er kunnen redenen zijn om toch
niet te handhaven. Een voorbeeld is als het een geconstateerde overtreding betreft op een locatie die inmiddels
failliet is. Als er zonder reden niet wordt gehandhaafd loopt de gemeente het risico dat de gemeente niet aan de
handhavingsplicht voldoet.
Deze indicator geeft aan hoe vaak de gemeente bij een overtreding(en) een handhavingsactie inzet, beredeneerd
niet handhaaft of geen handhavingsactie vastlegt. De gemeente heeft keer een handhavingsactie ingezet, en
keer beredeneerd niet gehandhaafd, en keer geen actie vastgelegd uit de rapporten met een handhavingsadvies.
In totaal waren er overtredingen.

Bijlage
Asten
Aanvragen

14

Tijdig afgehandelde aanvragen

13

Te inspecteren locaties

18

Geinspecteerde locaties

18

Te inspecteren VGO-locaties nieuw

9

Geinspecteerde VGO-locaties nieuw

9

Te inspecteren VGO-locaties bestaand

2

Geinspecteerde VGO-locaties bestaand

3

Rapporten met handhavingsadvies
Ingezette handhavingstrajecten
Totaal overtredingen
Overtredingen met handhavingsactie
Overtredingen met gemotiveerd niet handhaven
Overtredingen met geen actie vastgelegd

Bronnen
De gegevens zijn afkomstig van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en aangeleverd door de gemeente Asten.
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Commissie BURGERS

Datum

Toezegging

Portef.h

Afd

Afdoening

10-06-‘13

De commissie wordt per
kwartaal/halfjaar geïnformeerd over
de versteviging van het
nuldelijnsnetwerk (WMO)
De cie wordt jaarlijks geïnformeerd
over ontwikkelingen
leerlingenvervoer, incl. Taalklas
In raadsvoorstellen (o.a. van Peel
6.1) worden wijzigingen tov VNG
modelverordeningen expliciet
weergegeven
De cie ontvangt factsheets en
kwartaalrapportages sociaal domein

Huijsmans

R&O

Huijsmans

R&O

Info is gegeven 17-02-’14, 1310-’14, 9-2-’15, 18-05-’15,
excursie 6-11-’15, uitv.plan 1101-’16; 21-11-’16;
Info is gegeven 10-06-’14; 2411-’14; 16-11-’15; 21-11-’16;

Huijsmans

R&O

2015 e.v.

Huijsmans

R&O

De cie ontvangt een dynamisch
overzicht van innovatieve projecten
in het sociaal domein met stand van
zaken en rendement
De cie wordt geïnformeerd over de
resultaten van de lokale
ontwikkeltafels
De cie wordt op de hoogte gehouden
van mogelijkheden zorgwoningen
ondergrond Unitas
Voortgang Veilig Thuis wordt
gepresenteerd aan cie
De cie ontvangt jaarlijks informatie
over de gerealiseerde garantiebanen
in schoonmaakwerkzaamheden
gemeentelijke panden
Verzoek om onderhoud/ schoonmaak
beeld Campanula wordt doorgeleid in
de organisatie
Het minimabeleid wordt in 2017
herzien
Innovatie door gesubsidieerde
professionele instellingen wordt
gemonitord
De cie wordt geïnformeerd over
bevindingen nav inspreekinformatie
over keuzevrijheid WMO
De VVE-monitor 2017 wordt ter
kennis gebracht van de commissie
De cie/raad wordt geïnformeerd over
de voortgang van het initiatief nieuw
gemeenschapshuis
De cie wordt geïnformeerd over plan
van aanpak en witte vlekkenplan
beleid verwarde personen/
maatschappelijke opvang.

Huijsmans

R&O

Info is gegeven in cie 15-06-’15,
12-10-’15, 2015-III in cie 11-01’16, 2016-I in cie 12-09-’16,
2016-III in cie 16-01-‘17
Planning info tijdens excursie 611-’15, vervolg nog in te
plannen?

Huijsmans

R&O

Huijsmans

R&O

Huijsmans

R&O

Huijsmans

R&O

Huijsmans

PUB

Rechtstreeks via Team
Samenleving

Huijsmans

R&O

Huijsmans

R&O

Huijsmans

R&O

Planning opiniërend cie 07-06‘17
Nog in te plannen vanaf 2018 (in
werkingtreding nieuw
subsidiebeleid)
Nog in te plannen na ontvangst
informatie

Huijsmans

R&O

Huijsmans

R&O

Huijsmans

R&O

23-09-‘13

16-12-‘14
(raad)

18-05-‘15

07-07-‘15
Raad VJN

11-01-‘16

11-01-‘16

30-03-‘16
31-05-‘16
(raad)

10-10-‘16

08-11-‘16
Raad
21-11-‘16

21-11-‘16

30-11-‘16
06-12-‘16

16-01-‘17

Planning per kwartaal;
rechtstreeks per mail (juni ’16,
april ’17)
Planning eind 2017 (2x
bijgesteld)
Nog in te plannen, wordt begin
2017
2017 e.v.

Planning 3e kwartaal 2017 (1x
bijgesteld)
planning 2e kwartaal 2017 (1x
bijgesteld ivm nader onderzoek),
zie ook toez. 27-03-‘17
Planning 1e helft 2017

Datum

Toezegging

16-01-‘17

De suggestie om het uitvoeringsplan
Lokaal Sociaal Domein in een
werkgroep voor te bereiden wordt
besproken in presidium.
De cie wordt geïnformeerd over de
evaluatie van de pilot
participatiecoaches Basisvoorziening
voor nieuwe doelgroep.
De commissie wordt geïnformeerd
over vertegenwoordiging
plattelandsgemeenten in E-health
Brabant
Er wordt een informerende
bijeenkomst over de integratie van
statushouders voorbereid
De cie wordt geïnformeerd over
invulling privatiseringsafspraken
Scouting
Inspreektekst NWC wordt
toegezonden, cie uitnodigen bij NWC
De cie ontvangt informatie over
haalbaarheidsonderzoek nieuw
gemeenschapshuis
Vragen van fractie D66-HvA bij
ontwerpbegroting 2017-2018
Peelgemeenten worden schriftelijk
beantwoord

16-01-‘17

20-02-‘17

20-02-‘17

Cie AZ&C,
23-02-‘17
27-03-‘17
27-03-‘17

01-05-‘17

-2Portef.h

Afd

Afdoening

Huijsmans

R&O

Planning werkgroep 2e helft
2017 (1x bijgesteld)

Huijsmans

R&O

Nog in te plannen eind 2017

Huijsmans

R&O

Planning rechtstreeks per mail
voor cie 7-6-‘17

Huijsmans

grif

Nog in te plannen

Huijsmans

R&O

Nog in te plannen

Van Bussel

R&O

Huijsmans

R&O

Deels direct afgedaan, bezoek
nog in te plannen
Afgedaan
Info is gegeven in cie 02-05-‘17

Huijsmans

R&O

Afgedaan
Naar raad 16 mei 2017

Huijsmans

R&O

Planning van 2e naar 3e kwartaal
2017, meer info/presentatie (1x
bijgesteld)

Wijziging in planning van toezeggingen
30-11-‘16

Griffier,
M. van Erp

De VVE-monitor 2017 wordt ter
kennis gebracht van de commissie

