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Voorwoord 
 

Voor u ligt het Leerplichtverslag van schooljaar 2012-2013. Bewust hebben we gekozen voor een 

andere opzet. Het wordt tijd voor iets vernieuwends, maar ook makkelijker leesbaar. Ons doel is om 

een ieder die dit verslag onder ogen krijgt, deze ook daadwerkelijk van A tot Z gaat lezen. Dit valt en 

staat natuurlijk met de inhoud. Is het een letter- en cijferbrij of is het zo geschreven, dat het werkelijk 

helemaal wordt uitgelezen. Betekent ook, dat het geen ellenlang verhaal moet worden…maar wel 

boeiend genoeg om het tot u te nemen. 

 

Leerplicht is niet alleen sec het verhaal of kinderen braaf op school zitten, maar veel meer hoe komt 

het nou dat er kinderen uitvallen en wat is er nodig om te voorkomen dat er dusdanige situaties 

ontstaan, dat een normale schoolgang niet meer vanzelfsprekend is. Dit Leerplichtverslag laat zien 

wat het werk van de leerplichtambtenaar inhoudt, maar vooral ook wat er allemaal bij komt kijken om 

het vak uit te oefenen.  

 

Het woord Leerplicht zou in deze tijd beter veranderd kunnen worden in leerrecht. Ieder kind heeft het 

recht om te leren. Daar waar uitval ontstaat is de leerplicht-ambtenaar de aangewezen persoon om 

hulp te bieden om de schoolgang weer op te pakken. 

 

Het verslag wordt door het College van Burgemeester en wethouders vastgesteld en vervolgens  

ter kennisgeving aan de Raad gestuurd. Mocht u naar aanleiding van dit Jaarverslag vragen en/of 

opmerkingen hebben kunt u contact leggen met onze leerplichtambtenaar de heer Rob Rohaan  

via r.rohaan@hofvantwente.nl 
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1. De leerplichtambtenaar 

Het wettelijk kader van waaruit de Leerplichtambtenaar werkt wordt genoemd in de Leerplichtwet, 

artikel 16, lid 1: “Het toezicht op de naleving van deze wet is opgedragen aan burgemeester en 

wethouders. Zij wijzen daartoe één of meerdere ambtenaren aan. Deze ambtenaar wordt/is 

afzonderlijk beëdigd en werkt vanuit een ambtsinstructie die eveneens door burgemeester en 

wethouders is vastgesteld”. Belangrijk is natuurlijk het gemeentelijk beleid: 

 Zorgdragen dat jongeren passend onderwijs kunnen volgen; 

 Terugdringen van het ongeoorloofd schoolverzuim; 

 Voorkomen dat jongeren zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. 

1.1 Welke rol heeft de leerplichtambtenaar in deze? 

Op het moment dat de door school genomen stappen niet het gewenste effect hebben, wordt de 

leerplichtambtenaar ingeschakeld. De leerplichtambtenaar kan op een moment dwingend optreden, 

om te komen tot de noodzakelijke maatregelen voor de begeleiding van de leerling. Om verzuim te 

voorkomen moet juist preventief worden opgetreden. Dit is mogelijk als de scholen op een zo vroeg 

mogelijk tijdstip gebruik maken van de diensten van de leerplichtambtenaar. Op deze manier zijn er dit 

schooljaar 142 interventies geweest. 

Als je iemand op de man af zou vragen wat de leerplichtambtenaar nou zoal doet is het al 

gauw het luxe verzuim wat wordt genoemd. De beruchte skivakanties naar de sneeuw, waarbij ouders 

hun kind de vrijdag voor de voorjaarsvakantie menen van school te moeten halen en/of ziek te 

melden, omdat men anders bang is om in de file te belanden. We kunnen u vertellen: in het afgelopen 

schooljaar zijn er 6 gevallen van luxe verzuim geteld, waarvan in 4 gevallen ook daadwerkelijk een 

procesverbaal is opgemaakt, waarbij de ouders dan ook een boete in de vorm van een acceptgiro van 

justitie op de deurmat hebben zien belanden. Dat in vergelijking tot de overige 136 interventies, 

waarbij de leerplicht-ambtenaar in het spel kwam om kennis te nemen van andere vormen van 

verzuim, die hierna verder worden toegelicht. Met andere woorden: het luxe verzuim is omgerekend 

nog geen 3% van het werk van de leerplichtambtenaar. Juist bij de overige 136 interventies is het van 

belang de leerling weer op het spoor van een normale ononderbroken schoolgang te krijgen. Dit cijfer 

geeft ook aan (in relatie tot vorig schooljaar met toen nog 98 interventies) dat het werk ten aanzien 

van meldingen dit schooljaar met bijna 40% is gestegen. Zeker als we rekening houden met het feit, 

dat het aantal leerplichtigen is afgenomen, waarbij het wel zo is, dat hier de sluiting van het AZC per 

1-9-2012 gedeeltelijk debet aan is.  

Het is zaak uit te vinden waarom een leerling verzuimd. Wat is de oorzaak dat een leerling 

regelmatig spijbelt, veelvuldig te laat komt of zich vaak ziek meldt. Maar de leerplichtambtenaar speelt 

ook een rol in het Jeugdhulpteam waar iedere maand gezinnen en/of personen besproken worden, 

waarbij multiproblem situaties zijn gesignaleerd. De leerplichtambtenaar heeft vaak al signalen van 

scholen door gekregen dat het met een leerling niet goed gaat. Ook komt het regelmatig voor dat 

gezinnen met hun kinderen zomaar opeens verdwijnen, zonder een spoor achter te laten. Ook dan 

gaat de leerplichtambtenaar aan het werk. 
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2. Soorten verzuim 

2.1 Absoluut verzuim 

Van absoluut verzuim is sprake wanneer een leerplichtige jongere op geen enkele onderwijsinstelling 

staat ingeschreven. Dit komt in Hof van Twente niet voor. Bij de meeste gevallen is er sprake van een 

gemiste inschrijving, die snel achterhaald kan worden. In sommige gevallen is dit van tijdelijke aard, 

omdat een leerling die bijvoorbeeld het VMBO diploma heeft behaald zich te laat heeft aangemeld bij 

bijvoorbeeld het ROC. Medio september wordt duidelijk om welke leerlingen het gaat. Na een 

interventie van de leerplicht-ambtenaar wordt alsnog de inschrijving bewerkstelligt.  

2.2 Relatief verzuim 

Er is sprake van relatief verzuim, als een ingeschreven jongere les en/of praktijktijd verzuimt zonder 

geldige reden. Het relatief verzuim kan verdeeld worden in signaalverzuim en luxe verzuim.  

Signaalverzuim 

Dit is beginnend structureel verzuim of incidenteel verzuim, variërend van meerdere keren te laat 

komen tot regelmatig een dag(deel) spijbelen of regelmatig ziek gemeld worden.  

Luxe verzuim 

We spreken van luxe verzuim als zonder toestemming van het hoofd van de school (bij 10 dagen of 

minder) dan wel toestemming van de leerplichtambtenaar (bij 11 dagen of meer) buiten de 

vastgestelde schoolvakanties om van school wordt verzuimd. Dit is een vorm van verzuim waarbij 

ouders het eigen belang (vaak voor een vakantie) voor laten gaan op dat van het schoolbezoek. In de 

meeste gevallen worden ouders na een melding uitgenodigd voor een gesprek bij de 

leerplichtambtenaar, die vrijwel meteen overgaat tot het opmaken van een procesverbaal. 

3. Samenwerken in de regio Twente (en daarbuiten) 

Verzuim beperkt zich niet tot de gemeentegrens. Veel jongeren uit Hof van Twente bezoeken scholen 

in de omliggende gemeenten. Belangrijk is dan ook dat regionaal afspraken worden gemaakt hoe om 

te gaan met verzuim.  

Om een voorbeeld te geven: stel een leerling uit sw Hof van Twente gaat in Hengelo naar het 

Voortgezet Onderwijs. In dezelfde klas zitten natuurlijk jongeren uit de gemeente Hengelo. Het kan 

dan niet zo zijn dat bij veelvuldig te laat komen de leerplichtambtenaar uit Hof van Twente wel in actie 

komt en de leerplichtambtenaar van Hengelo voor de leerlingen uit Hengelo niet. Hiervoor zijn 

afspraken gemaakt. Ook komen de leerplichtambtenaren uit Regio Twente ten minste 2x per jaar bij 

elkaar om beleidsafspraken te maken. Daarnaast is er regelmatig collegiaal overleg tussen de 

leerplichtambtenaren van de verschillende gemeenten. Verder grenst onze gemeente aan Provincie 

Gelderland waar ook leerlingen naar toe gaan, te denken valt aan Lochem, Borculo en Neede. Het 

kan voorkomen dat leerlingen uit Hof van Twente besproken worden in Zorgadviesteams (ZAT’s) van 

deze  scholen. Het is voor de leerplichtambtenaar van Hof van Twente ondoenlijk om alle ZATs van 

de vele scholen rondom Hof van Twente bij te wonen. Afspraken zijn gemaakt om dan de honneurs 

waar te laten nemen en indien nodig zaken terug te koppelen. Op deze manier komen alle 

leerplichtige leerlingen, die op wat voor manier verzuim laten zien in beeld. 
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4. Melden van verzuim eenvoudiger 

Scholen voor het Voortgezet Onderwijs (VO) en MBO zijn wettelijk verplicht om verzuim van 16 uur 

binnen 4 lesweken te melden bij de Leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling. Sinds 

een aantal jaren kan dit relatief eenvoudig via het digitale Verzuimloket dat is ingericht door de Dienst 

Uitvoering Onderwijs (DUO). De verantwoordelijke melder kan namens een school betreffende leerling 

in het loket aanmelden. Het systeem verstuurt dan automatisch een mail naar de leerplichtambtenaar 

van de woongemeente van die leerling. Vervolgens kan die leerplichtambtenaar snel aan de slag. 

 Het was ook de bedoeling dat basisscholen gebruik zouden gaan maken van dit systeem, 

maar dat is in 2013 door het Ministerie van Onderwijs afgeblazen. Men vond de kosten niet opwegen 

tegen de baten en wil zich vooral richten op het terugdringen van schooluitval op voortgezet onderwijs 

en MBO. De contacten met de 22 basisscholen in Hof van Twente zijn goed. De drempel voor het 

doen van meldingen richting leerplicht is laag. Verder is er ook regelmatig overleg over het geven van 

verlof aan ouders in verband met gewichtige omstandigheden of voor vakantieverlof buiten de 

schoolvakantie om in verband met het beroep van één van de ouders van de leerling.  

5. Statistische gegevens 

5.1 Gemeentelijke gegevens  

We beperken ons nu tot die cijfers die van wezenlijk belang zijn, zoals de populatie van leerplichtigen 

en het aantal interventies bij leerlingen, die om wat voor reden dan ook in aanraking komen met  de 

leerplichtambtenaar.  

Het aantal inwoners van de gemeente Hof van Twente bedroeg op 1-1-2013:  35.220.  

Hiervan is 16,2 % leerplichtig (5.707 jongeren van 5 tot 18 jaar). Vorig schooljaar was dat 16,3%. 

Geconstateerd kan worden dat het aantal leerplichtigen in de gemeente Hof van Twente ten opzichte 

van 1-1-2012 met 100 is gedaald. De verwachting is dat dit vanwege de krimp in onze gemeente zich 

zal doorzetten. Dit is gebaseerd op het feit dat er per 1-1-13, 443 17-jarigen zijn en 371 4-jarigen, 

zodat er volgend schooljaar (2013-2014) per saldo ruim 70 leerplichtigen minder zullen zijn. 

 

Leerplichtigen  1-1-2013 1-1-2012 1-1-2011 1-1-2010 1-1-2009 

5 tot 18 jaar     5.707     5.808     5.862     5.871    6.162 

 
 Onderstaande tabel geeft het aantal leerlingen per leeftijdscategorie per gemeentedeel aan. 
 

Leeftijd  Goor  Delden Markelo Hengev Dheim Bentelo A.Delden Totaal 

5 t/m 12 
jaar 

Basis-
onderwijs 

1.161     715 733     265   213  175    223 3.485 

13 t/m 15 
jaar 

Voortgezet 
Onderwijs 

465     282 296       80   102    72      84 1.381 

16 en 17 
jaar 

VO/MBO 297     157 172       54  78    35      48    841 

Totaal  1.923  1.154  1.201     399   393   282    355 5.707 
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5.2 Interventies per schooltype/schooljaar  

(Ter vergelijking zijn tevens de cijfers van voorgaande jaren opgenomen.) 
 

Schooltype 2012-
2013 

2011-
2012 

2010-
2011 

2009-
20010 

2008-
2009 

2007-
2008 

2006-
2007 

(Speciaal) 
Basisonderwijs 

36  24   21 14 13 9 9 

Voortgezet onderwijs 69       43       59 34 40 29 35 

Voortgezet Speciaal 
Onderwijs (VSO) 

13   5  11 13 18 7 2 

Beroepsonderwijs  24 26 13 9           11 7 5 

Totaal    142 98 104 69 82 52 51 

 
Zoals reeds eerder geconstateerd een toename van bijna 45% ten opzichte van schooljaar 2011-

2012. In een percentage uitgedrukt was dit vorig schooljaar (98 interventies ten opzichte van 5.808 

leerplichtigen: 1,7 %. Voor 2012-2013 is toegenomen naar 142 gevallen op 5.707 leerplichtigen zijnde 

2,5 %. Om te beoordelen waar het zwaartepunt van de toename ligt, behalve dat we zien dat er een 

forse toename is te zien bij het Basisonderwijs en Voortgezet (Speciaal) Onderwijs) hebben we de 

interventies onderverdeeld in een aantal categorieën. 

 

Leeftijd 
leerling 

Aantal 
leerlingen 
schooljaar 
2012-2013 

Zwaar 
verzuim 

Te laat 
komen/ 
licht 
verzuim 

(Langdurig) 
Ziek 

Gedrag/zorg 
 

Vrijstelling 

             5          3                 3         

             6          5             3        2 

             7          5               1           3        1 

             8          2                     1              1 

             9          7             7  

            10          3                             3  

            11          5                2           3  

            12          6        2          1          3  

            13        10            5          5  

            14        16                   4          7          5        

            15        16         2       8          3          8         

            16        18         2            5          5          5        1 

            17        41         9      14          6         11        1 

Totaal       142        13      36         27         60        6 

 
In Hof van Twente is zoals gezegd geen sprake van absoluut verzuim. Iedere jongere onder de 18 

jaar zonder een startkwalificatie staat ingeschreven bij een school. Een startkwalificatie houdt in: een 

HAVO, VWO of MBO (tenminste op niveau II) diploma. 
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Zwaar verzuim 

Wat betreft de 13 gevallen van zwaar verzuim (meer dan 16 uur per 4 lesweken); dit is gedaald ten 

opzichte van 2011-2012 (22). Dit zijn die gevallen, waarbij de leerplicht-ambtenaar na een 

waarschuwing overgaat tot het opmaken van een procesverbaal. Meestal is dat een verwijzing naar 

de spijbelrechter, die in de meeste gevallen over gaat tot het inschakelen van een ambtenaar van de 

Jeugdreclassering om betreffende leerling intensief te gaan begeleiden. 

Te laat komen en ander licht verzuim 

Het te laat komen en ander licht verzuim betreft 36 leerlingen; een verdriedubbeling ten opzichte van 

vorig jaar (12). Ook weer met name in het Voortgezet en Beroepsonderwijs. Die gevallen in het 

basisonderwijs betreft luxe verzuim, waarbij in 4 van de 6 gevallen een procesverbaal is opgemaakt 

door de leerplichtambtenaar. In al deze gevallen ging het overigens niet over de vrijdag voor de 

voorjaars- oftewel de “beruchte” wintersportvakantie. Licht verzuim wordt in eerste afgedaan middels 

een schriftelijke waarschuwing, als dat niet helpt wordt overgegaan tot een Halt verwijzing.  

Ziekte 

Het aantal leerlingen dat voor langere tijd ziek thuis blijft (27) is ten opzichte van vorig schooljaar (toen 

26) nagenoeg gelijk gebleven. Met scholen zijn door middel van het afgeven van zogenaamde 

verzuimkaarten afspraken gemaakt, wanneer leerlingen die regelmatig ziek thuis zijn bij leerplicht 

gemeld worden. Veelal is dat als men langer dan 2 weken ziek is of dat een leerling meer dan 5x in 

een schooljaar ziek wordt gemeld. In die gevallen waarbij duidelijk moet worden wat er precies aan de 

hand is, wordt vaak de hulp van de jeugdarts van de GGD ingeschakeld. Deze is de aangewezen 

persoon om helder te krijgen wat de aard van de ziekte is en/of er sprake is van ziekte. Na interventie 

van de leerplichtambtenaar en/of de jeugdarts wordt al snel duidelijk wat er met de leerling aan de 

hand is. In de meeste gevallen is het aantal uren ziek afwezig zijn verminderd. Bij een aantal gevallen 

is er echt sprake van langdurig ziek thuis zitten. Het gaat hierbij om gevallen, waarbij er sprake is van 

psychische problemen. Voor deze leerlingen wordt er en plan van aanpak opgesteld om ze op een 

gegeven moment weer naar school te krijgen, indien er bijvoorbeeld sprake is van een schoolfobie. 

Opvallend hierbij is dat er in het basisonderwijs nauwelijks langdurig zieke kinderen te melden zijn. In 

principe is het zo dat het overgrote merendeel van deze kinderen altijd met plezier naar school gaat 

en zeker niet spijbelt of zich ziek meldt, omdat hij of zij geen zin heeft naar school te gaan. Wrang is 

het dan wel, dat ouders hun kind ziek melden, omdat men zo nodig eerder dan de schoolvakantie 

begint alvast op reis wil (zie hiervoor). 

Gedrags- of andere zorgwekkende problemen 

Wat nu blijkt uit voorgaand overzicht is dat er 60 gevallen zijn van gedrags- of andere zorgwekkende 

problemen. Leerlingen vallen op of uit, omdat er wat aan de hand is in de thuissituatie. Er is sprake 

van dusdanige problematiek bij 60 van de 142 gevallen, waarbij hulpverlening geboden is. Een 

verdubbeling ten opzichte van vorig jaar toen er nog 32 gevallen waren. 
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6. Hulpverlening is/wordt op de volgende wijze ingezet 

 Interventie van de leerplichtambtenaar waarbij hij door middel van een procesverbaal 

dwingende hulp kan bewerkstelligen via Bureau Jeugdzorg. In die gevallen waarbij leerlingen 

van 12 jaar hulp nodig hebben, kan de Jeugdreclassering uitkomst bieden. Dit wordt 

bewerkstelligd door het opstellen van een procesverbaal, waarbij een kopie naar de Raad 

voor de Kinderbescherming wordt gestuurd. De leerplichtambtenaar is tevens 

Buitengewoonopsporingsambtenaar (BOA), waardoor hij dus zelfstandig een procesverbaal 

(indien noodzakelijk) kan opmaken; 

 Een leerling met toestemming van ouders bespreken in het Zorg Advies Team (ZAT) van de 

school, zodat samen bekeken kan worden hoe de leerling weer op het spoor te krijgen. De 

actie hiervoor ligt bij school; 

 Een leerling en/of gezin met toestemming bespreken in het Jeugdhulpteam Hof van Twente, 

waarbij in zijn totaliteit advies gegeven kan worden. 

 

Tot slot zijn er 6 vrijstellingen van leerplicht afgegeven. Dit zijn leerlingen die vanwege een 

lichamelijke en/of geestelijke handicap niet in staat zijn (ooit) regulier onderwijs te volgen. In 2 

gevallen betreft het 17-jarigen in het Praktijkonderwijs, die in afwachting van hun 18-jarige verjaardag 

onder begeleiding kunnen gaan werken. Dit valt onder vervangende leerplicht voor het laatste 

schooljaar. 

6.1 Voortgang 

De vraag is hoe het proces met de verschillende leerlingen verder verloopt. De leerlingen blijven net 

zo lang in de portefeuille van de leerplichtambtenaar totdat er weer een normale schoolgang is 

gerealiseerd. Daarnaast wordt een leerling nog een tijd via de zijlijn gevolgd om te waarborgen, dat 

het goed blijft gaan. 

6.2 De Ketenpartners 

De leerplichtambtenaar werkt voortdurend samen of krijgt veel te maken met: 

 de Procesmanager Jeugd (tot 23 jaar) 

 de Procesmanager Volwassenen (23+) 

 Leden van het Jeugdhulpteam Hof van Twente (JHT) 

 Leden van de diverse Zorgadviesteams van de diverse scholen 

 RMC Hengelo (zie hiervoor het betreffende hoofdstuk) 

 Bureau Jeugdzorg 

 Jeugdagenten 

 Parket Openbaar Ministerie 

 Raad voor de Kinderbescherming 

 Jeugdartsen GGD  

 Diverse hulpverlenende instanties 

6.3 Dagelijkse praktijk, een voorbeeld… 

Een moeder van een ROC leerling (ik noem hem even Job) belt mij (lees: Rob Rohaan), dat zij zich 

zorgen maakt over het vele spijbelgedrag van haar zoon. Tot dan heb ik geen verzuimmelding van de 
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school mogen ontvangen. Bij nader inzien had dit wel moeten gebeuren, immers de wettelijke 

meldplicht van 16 uur binnen 4 weken bleek overschreden te zijn. Na een gesprek met Job en zijn 

moeder geef ik een schriftelijke waarschuwing. Job geeft wel aan dat hij het niet leuk heeft op school, 

maar dat hij ook wel begrijpt dat hij zich door de soms wat zure appel heen moet bijten. Na 3 

maanden blijkt dat er nog steeds verzuim is. School meldt (nu wel) dat er weer verzuim is 

geconstateerd. In het tweede gesprek wat ik met Job heb, geeft hij aan dat hij wat anders wil dan het 

ROC. Hij zou aan de slag kunnen bij een supermarktketen en via deze keten een interne opleiding 

kunnen volgen. Desalniettemin is er weer veel verzuim en krijgt hij hiervoor van mij een Haltverwijzing; 

dit was ook de afspraak na de waarschuwing die ik in 1
e
 instantie had afgegeven. Job mag dit 

weigeren, maar dan komt hij automatisch bij de spijbelrechter terecht, met alle gevolgen van dien. Hij 

kiest eieren voor zijn geld en komt bij Bureau Halt terecht. Na een 3-tal gesprekken, een taakstraf van 

20 uur, een schriftelijke opdracht en excuus bij school is hij hiermee klaar. Nu wilde het geval dat 

Bureau Halt Nederland in deze tijd het jaarverslag 2012 publiceerde met veel aandacht voor 

leerplichtigen die via Bureau Halt de weg naar school weer terug vonden. Naar aanleiding hiervan 

zocht TV Zender RTL contact voor een interview met een “jeugdige”. Zo kwam men uiteindelijk terecht 

bij Job (met toestemming uiteraard) en bij de leerplicht-ambtenaar. Job was inmiddels begonnen bij de 

supermarktketen en kon tijdens het interview zijn verhaal kwijt over zijn ervaring. Opvallend wat in het 

interview naar voren kwam, is dat Job aangaf dat hij gek genoeg na het contact met leerplicht en Halt 

wel het gevoel kreeg dat het er toe deed wat hij dagelijks “uitspookte”; op school had hij dat gevoel 

niet en had hij veel meer het gevoel dat het niemand wat uitmaakte of hij er wel of niet was…. Ook 

werden mij enkele vragen gesteld. Het e.e.a. resulteerde in een interessant kort fragment wat destijds 

via RTL XL bekeken kon worden. Voor Job heeft het inderdaad geresulteerd in een besef dat zijn 

gedrag een halt werd terug geroepen. Hij werkt en leert nu met plezier bij de supermarktketen. Dit is 

gelukkig een succesverhaal. 

6.4 Zorgmeldingen 

In het vorige voorbeeld was er duidelijk sprake van een motivatieprobleem; Job zat niet op de juiste 

school en hierdoor ontstond er verzuim. Anders is het als een leerling thuis blijft om andere redenen. 

Zo was daar Kees en in mindere mate zijn zus Martha, die regelmatig niet op school verschenen. Bij 

navraag blijkt dat ouders in scheiding liggen en behoorlijk veel schulden hebben. Om dit op te lossen 

bieden ze hun huis te koop aan, maar in deze tijd is dat al lastig en helemaal als het water je letterlijk 

naar de lippen stijgt. Ja letterlijk, want ook de energiekosten worden niet betaald; de stroom wordt 

afgesloten met de winter voor de deur. CV leidingen bevriezen, ook is er geen water. Kees gaat niet 

naar school, schaamt zich voor de situatie, omdat hij zich niet kan wassen of schone kleren heeft. 

In deze situatie wordt het tijd om het Jeugdhulpteam Hof van Twente (zie hierna) in te schakelen. 

Naast het verzuim bevindt het gezin zich door de scheiding en torenhoge schulden in een penibele 

uitzichtloze situatie. Belangrijk is dan om de diverse zorginstellingen om de tafel te krijgen om er voor 

te zorgen dat er op de één of andere manier hulp geboden kan worden; zodanig dat de kinderen weer 

een veilige woonomgeving geboden kan worden en normaal naar school kunnen. In dit voorbeeld zijn 

de 2 kinderen bij moeder buiten Hof van Twente gaan wonen en gaan ze weer gewoon naar school.  
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6.5 Jeugdhulpteam Hof van Twente (JHT) 

Het JHT wordt aangestuurd door de procesmanager Jeugd. Verder nemen zitting in het JHT: een 

jeugdarts van de GGD Regio Twente, een medewerker van Bureau Jeugdzorg, een Maatschappelijk 

Werker (Carint Reggelandgroep), de Jeugdagent van Hof van Twente en de Leerplichtambtenaar. Op 

afroep is het mogelijk dat ook andere hulpverlenende instanties bij het overleg aanschuiven. Het 

Jeugdhulpteam komt 1x per maand bijeen. 

In het Jeugdhulpteam worden maandelijks casussen besproken, die worden ingebracht door 

scholen of door leden van het JHT zelf. Op deze manier kan redelijk snel en met behulp van korte 

lijnen een juiste hulpverlening in gang worden gezet. Tevens wordt er op deze manier snel advies 

afgegeven aan hen die het JHT om raad vragen. Het JHT bespreekt casussen die ZAT 

(Zorgadviesteams) overstijgend zijn om zodoende sneller de hulpverlening in kaart te brengen en 

indien nodig advies uit te brengen, maar ook om vastgelopen zaken vlot te trekken. In de meeste 

gevallen gaat het om multiproblem gezinnen.  Ouders dienen altijd hun toestemming te geven voor het 

bespreken van hun zoon of dochter. Daarentegen kunnen casussen ook anoniem worden ingebracht, 

zodat scholen eerst eens om advies kunnen vragen, alvorens dat er daadwerkelijk al met naam en 

toenaam een leerling en/of gezin besproken wordt. Ook vloeien er regelmatig uit de besproken 

casuistiek zogenaamde Multidisciplinair Overlegvormen (MDO) voort. Op dat moment worden ouders 

uitgenodigd om samen met de hulpverlenende instanties die vaak al bij een gezin bekend zijn nieuwe 

afspraken te maken om bepaalde problemen het hoofd te kunnen gaan bieden. Dit is nodig, omdat in 

sommige gevallen zaken niet goed lopen en niet duidelijk is, wie wat moet doen. 

Uit gesprekken met scholen blijkt (helaas) dat er onvoldoende bekendheid is met het werk van 

het JHT. Scholen blijven vaak te lang zelf binnen hun eigen muren worstelen met probleemleerlingen 

(en/of hun ouders). Ofschoon er in het verleden regelmatig aandacht is gevraagd voor het 

Jeugdhulpteam, hebben we nu de afspraak gemaakt, dat de Leerplichtambtenaar in zijn rondje 

(eenmaal per 2 jaar) langs de 22 basisscholen, welke weer van start is gegaan in het najaar van 2013 

(de eerste bezoeken zijn reeds geweest) de scholen tevens kennis laat maken met de procesmanager 

Jeugd (tot 23 jaar), mevrouw Antonnet Backer. Tijdens de bezoeken aan de scholen en gesprekken 

met de locatie-directeuren schuiven dan meteen de Interne begeleiders van de scholen aan. Op deze 

manier proberen we gezamenlijk nog weer aandacht te vragen voor het belangrijke werk van het JHT. 

6.6 De Verwijsindex (VIR) 

Informatie-uitwisseling binnen de jeugdketen vormen regelmatig een probleem. Verschillende 

organisaties, die bij een jongere betrokken zijn, werken soms langs elkaar heen en wisselen 

onvoldoende informatie uit. De VerwijsIndex Risicojongeren (VIR) is een landelijk elektronisch 

systeem waarin hulpverleners, onderwijs, politie, de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau 

Jeugdzorg en gemeenten signalen af kunnen geen, als ze zich zorgen maken over een jongere. In 

deze verwijsindex worden alleen de basisgegevens van de jongere opgenomen. Als er meerdere 

registraties voor een jongere zijn, vindt er een match plaats en krijgen de melders een mail dat er een 

match is en kunnen deze instanties contact met elkaar leggen om te overleggen wat er nodig is voor 

deze jongere. Op deze manier worden ook jongeren gemeld, die om wat voor reden dan ook met hun 

ouders veelvuldig van adres wisselen of helemaal geen adres achter laten op het moment dat ze de 
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school tussentijds verlaten. Een systeem wat helaas bij lange na niet door alle hulp-verlenende 

instanties of scholen wordt gebruikt. 

6.7 Acties Leerplicht Hof van Twente 

Sinds 2007 is er intensief gecontroleerd op het zogenaamde luxe verzuim. Met name de vrijdag voor 

de Voorjaarsvakantie was vaak een geliefde dag voor ouders om eerder weg te snorren richting de 

Wintersportgebieden. In de loop van de jaren zijn er dankzij onze focus en voorlichting op dit luxe 

verzuim steeds minder  meldingen gedaan; sterker nog in februari 2013 waren er helemaal geen 

meldingen van verdachte gevallen. Het luxe verzuim wat er nu nog is zijn afzonderlijke gevallen, 

waarbij ouders een lang weekend “pakken” zonder toestemming. Dat is ook de reden waarom de 

leerplichtambtenaar de bal nu echt bij de schooldirecties heeft neergelegd. Zij zijn verantwoordelijk 

voor het geven van verlof en bij overtreding van de Leerplichtwet zijn zij het die moeten melden bij de 

Leerplichtambtenaar. 

Een andere actie welke succesvol is, is het te laat kom spreekuur bij Scholengemeenschap de 

Waerdenborch te Goor. Eens in de 3 maanden heeft de leerplichtambtenaar zitting op school en 

nodigt die leerlingen uit, die regelmatig te laat komen. In dit schooljaar zijn er 3 zittingen geweest, 

waarbij er ongeveer 10 leerlingen per keer zijn opgeroepen. In eerste instantie krijgen de leerlingen 

een waarschuwing. Bij een volgende zitting als de leerling terug moet komen omdat het te laat komen 

niet is verbeterd zou een Halt verwijzing kunnen volgen. Dit komst zelden voor. Dit schooljaar is er 1 

leerling op deze manier doorverwezen; de rest heeft duidelijk verbetering laten zien. Ook in de 

omliggende gemeenten houden leerplichtambtenaren regelmatig van dit soort spreekuren op school. 

Zo kunnen ook de leerlingen uit Hof van Twente die daar naar toe gaan gemonitord worden. 

6.8 RMC en Voortijdig schoolverlaten (VSV) 

Naast de uitvoering van de leerplichtwet is de gemeente vanaf 2002 ook belast met de uitvoering van 

de Wet RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten). Deze wet verplicht de 

gemeenten om alle voortijdig schoolverlaters te registreren. Een voortijdig schoolverlater is een 

jongere die één maand of langer het onderwijs niet bezoekt en nog geen startkwalificatie bezit. De wet 

RMC richt zich op niet-leerplichtige jongeren tot 23 jaar. De RMC functie wordt uitgevoerd door 

Gemeente Hengelo, het zogenaamde RMC Trajectbureau. 

Omdat de ervaring leert, dat het voortijdig school verlaten vaak al veel eerder dan het 

bereiken van de 18-jarige leeftijd in het hoofd van een potentiële vsv-er speelt, is het van belang dat 

met name AOC en ROC scholen voortdurend leerlingen monitoren of het wel goed met ze gaat. Ieder 

jaar in de eerste week na de zomervakantie wordt er door de diverse leerplichtambtenaren gecheckt 

of VMBO-leerlingen (al dan niet geslaagd) zich ook daadwerkelijk melden bij de ROC scholen, waar 

ze zich hebben ingeschreven. De overstap naar deze onderwijsinstelling is voor menigeen een hele 

grote. De oude vertrouwde nog redelijk overzichtelijke VO school is verlaten en nu komt het veel meer 

op de eigen zelfstandigheid van de leerling aan. De meesten kunnen dit prima aan, maar een 

gedeelte van ongeveer 20% heeft daar grote moeite mee. Het is van belang om deze groep in het oog 

te houden en daar waar nodig te begeleiden. Als daadwerkelijk (ook na inspanning) de school 

voortijdig (zonder startkwalificatie) wordt verlaten is het zaak dat deze leerling zo snel mogelijk bij het 

RMC wordt gemeld, zodat zij aan de slag kunnen om er toch voor te zorgen, dat deze leerling een 

andere manier vindt om toch die zo belangrijks startkwalificatie te behalen. Hiertoe is een uitgebreid 
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netwerk tussen Leerplicht/RMC en deze scholen heel belangrijk, zodat men elkaar weet te vinden en 

actie te ondernemen. Voor Hof van Twente zijn de getallen hiervoor door de ambtenaren van 

Gemeente Hengelo beschikbaar gesteld. 

In dit schooljaar zijn er globaal 25 jongeren uitgenodigd bij het RMC. Jongeren die nog geen 

startkwalificatie hebben en als schoolverlater zijn geregistreerd. Het RMC heeft deze jongeren 

uitgenodigd en biedt de mogelijkheid om met hen samen te kijken naar de toekomstmogelijkheden om 

alsnog te proberen een startkwalificatie te behalen. 

7. Evaluatie Aandachtspunten en aanbevelingen voor schooljaar 2013-2014  

7.1 Voortijdige schoolverlaters 

De groep van jongeren die besluiten om voor het behalen van hun startkwalificatie te stoppen met hun 

opleiding en hierdoor thuis komen te zitten moet beter in beeld worden gebracht en sneller worden 

gemeld door de school waar ze staan ingeschreven; veelal zijn dit jongeren die op het ROC staan 

ingeschreven. Binnen de regio Twente zijn de leerplichtambtenaren bezig om zaken hiervoor af te 

stemmen. ROC van Twente fungeert als streekschool voor de hele Regio en daarom heeft Leerplicht 

voor de diverse jongeren een gezamenlijk belang om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Het is 

een continu proces van afspraken maken en verbeteringen aanbrengen. Het valt en staat met goede 

communicatie. Weten mentoren wie hun potentiele uitvallers zouden kunnen worden. Melden zijn 

meteen bij de zorgfunctionaris of teamleider en trekt deze dan vervolgens aan de bel bij leerplicht? 

Eén ding moge duidelijk zijn: er valt hier nog veel te verbeteren. 

7.2 Zorgleerlingen 

Voor het reeds geschetste beeld van toenemende zorg in verband met leerlingen uit gezinnen die in 

financiële problemen komen, moet blijvend aandacht worden gevraagd. De samenwerking met de 

beide procesmanagers (voor jeugd tot 23 en 23+) verloopt soepel. Het is bijna zo, dat men van 

elkaars casuistiek op de hoogte is. Op deze manier kan bewerkstelligd worden, dat hulp daar waar 

nodig tijdig ingezet kan worden.In dit kader fungeert de Leerplichtambtenaar als Leerplicht + 

ambtenaar. 

7.3 Leerplicht + ambtenaar 

De Leerplichtambtenaar fungeert nog meer dan voorheen als de persoon die vroegtijdig problemen 

signaleert en op deze manier preventief aan het werk kan om daar waar nodig de hulpverlening tijdig 

te coördineren. Het blijft niet allen bij het signaleren en handhaven van spijbelgedrag, maar er komt 

veel meer bij kijken dan alleen sanctionerend optreden. Het uitzoeken wat nodig is om die leerling 

weer op het spoor te krijgen beperkt zich niet tot het opleggen van een HALT straf of boetes. Steeds 

meer casuistiek leidt tot het inzetten van de nodige hulpverlening. Ook Bureau Halt gaat meer op de 

stoel zetten van het aangaan van gesprekken en bekijkt wat er nodig is voor desbetreffende leerling. 

Alleen een taakstraf opleggen is dan wel heel kort door de bocht, maar soms kan het wel degelijk 

werken als stok achter de deur. 
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8. De belangrijkste ontwikkelingen op korte termijn 

8.1 Jeugdzorg 

Belangrijkste ontwikkeling is de transitie Jeugdzorg die per 1-1-2015 gestalte gaat krijgen. Hof van 

Twente is hiertoe in nauw overleg met de overige 13 Twentse gemeenten om hier vorm en inhoud aan 

te geven. De Tweede Kamer nam de Jeugdwet die hiervoor noodzakelijk is op 17 oktober 2013 

aan. De Eerste Kamer streeft er naar het wetsvoorstel op 28 januari 2014 in hun plenaire vergadering 

te behandelen. Als de leden van de Eerste Kamer naar aanleiding van de beantwoording van de 

vragen door het Kabinet, meer informatie nodig hebben is een uitloop mogelijk tot 19 februari 2014. 

Deze transitie heeft een enorme impact voor de gemeenten in Nederland. Pas in de loop van 2014 zal 

pas echt duidelijk worden om hoeveel financiële middelen het per gemeente gaat en op basis daarvan 

zal er ook formatie beschikbaar moeten worden gesteld. 

8.2 Passend onderwijs 

Passend onderwijs gaat per 1 augustus 2014 definitief in. Scholen hebben dan een zorgplicht en zij 

zijn dan verantwoordelijk om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden. Schoolbesturen 

moeten zich met elkaar verbinden binnen samenwerkingsverbanden en de ondersteuning - maatwerk 

per kind – organiseren. Dat is een enorme opgave. Het proces hiervoor is nog niet afgerond, maar het 

vormen van het samenwerkingsverband waar de scholen uit Hof van Twente onder gaan vallen wel.  

8.3 Wet Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld 

Met de invoering van deze wet wordt bewerkstelligt dat professionals goed weten hoe te reageren bij 

signalen van huiselijk geweld of vermoeden van kindermishandeling. Bijvoorbeeld huisartsen, 

leerkrachten en medewerkers van jeugdinrichtingen, maar ook andere professionals in het veld, zoals 

de verschillende gemeenteambtenaren die op wat voor manier dan ook in aanraking komen met 

burgers.. Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties en zelfstandigen verplicht een meldcode te hebben. Dit is 

vastgelegd in de wet  Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De wet geldt voor 

de sectoren: 

 Gezondheidszorg; 

 Onderwijs; 

 Kinderopvang; 

 Maatschappelijke ondersteuning; 

 Jeugdzorg; 

 Justitie; 

 Gemeente. 

Geen meldplicht 

Een verplichte meldcode is iets anders dan een meldplicht. Bij een meldplicht moet de professional 

zijn vermoeden van geweld melden bij andere instanties. Die verplichting bestaat niet bij een 

meldcode. De beslissing om vermoedens van huiselijk geweld wel of niet te melden, neemt de 

professional.  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2013-142.html
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8.4 Overige ontwikkelingen / aandachtspunten 

 Zoals ook uit de cijfers blijkt worden er jaarlijks zogenaamde vrijstellingen van leerplicht 

afgegeven. Het kan dan gaan om jongeren al dan niet tijdelijk niet in staat zijn om regulier 

onderwijs te volgen. (Uitleg hiervoor zie bij Hoofdstuk onder Statistiek). Vanaf 1 november 

2013 is het verplicht dat deze leerlingen landelijk worden geregistreerd. Dit gebeurt dan door 

de leerplichtambtenaar via het. Verzuimloket van DUO, waar ook de verzuimmeldingen van 

scholen binnenkomen. Er is nu via een apart functie een mogelijkheid  (en verplichting)  

 om deze gegevens aan DUO kenbaar te maken. Aanleiding is dan deze leerlingen anders als 

voortijdig schoolverlater worden aangemerkt en dat is natuurlijk niet zo. 

 Met ingang van 1 december 2013 werkt Gemeente Hof van Twente met een nieuw 

softwarepakket voor de leerlingenregistratie. Was het voorheen Key2Onderwijs; werken we 

nu met de Key2Jongerenmonitor van leverancier Centric. De bedoeling is om nog meer 

relevante dossiergegevens hierin te centraal te registreren. 

 Regionaal wordt er aan een zogenaamde Verzuimkaart gewerkt. Op deze kaart staan de 

spelregels voor het melden aan DUO of RMC van verzuim of zorg. Het is de bedoeling dat we 

op deze manier een eenduidig beleid voor alle scholen in Twente kunnen verkrijgen en dat het 

niet meer afhankelijk is van de werkwijze van de leerplichtambtenaar van de woongemeente 

van de leerling. 

 Tot 1 oktober 2012 moest elke BOA iedere 5 jaar opnieuw examen doen en het getuigschrift 

behalen om zijn/haar opsporingsbevoegdheid te verlengen. Na genoemde datum is dit 

veranderd. Na het examen BOA basisbekwaamheid vraagt hij/zij zijn/haar bevoegdheid aan 

en kan starten. Vanaf dat moment moet elk jaar een module uit het programma Permanente 

her- en bijscholing (PHB) afgerond worden, waarbij het vijfde jaar als herkansingsjaar 

beschikbaar is. Na deze cyclus wordt opnieuw de bevoegdheid aangevraagd, waarna de 

cyclus opnieuw begint. Een basis-bekwaamheid behoeft slechts eenmalig te worden afgelegd, 

mist het getuigschrift niet is verlopen (na 5 jaar). De leerplichtambtenaar heeft in juli 2013 zijn 

basisbekwaam-heid (weer) behaald en moet vanaf 2014 (t/m 2017) ieder jaar één BOA 

module volgen en afsluiten met een examen. Zijn huidige bevoegdheid is geldig tot 23-10-

2018.  

9. Tot slot 

In dit verslag zijn veel zaken de revue gepasseerd daar waar het gaat over het Jeugdhulpteam, 

Procesmanagement, Leerplicht +.  We hopen hierdoor duidelijkheid te hebben geschapen over de 

veranderende rol van de Leerplichtambtenaar. Ten aanzien van de transitie Jeugdzorg staat er ook 

veel te veranderen. Het voert te ver om hier nu uitgebreid bij stil te staan; daar is dit verslag niet voor 

bedoeld, maar u wordt de komende tijd blijvend geinformeerd over de ontwikkelingen op dit 

belangrijke beleidsterrein ten aanzien van onze Jeugd. 

 


