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1. Aanleiding
De overheid heeft de taak er voor te zorgen dat jongeren van hun recht op onderwijs gebruik
maken. De Leerplichtwet geeft voor het uitoefenen van deze taak een aantal voorschriften. Op
grond van artikel 25 lid 1 van de Leerplichtwet 1969 brengen burgemeester en wethouders
jaarlijks verslag uit aan de raad over het gevoerde leerplichtbeleid in het afgelopen schooljaar.
Het is aan de gemeente (college van burgemeester en wethouders) om voor de uitvoering zorg
te dragen. Volgens artikel 25 van de Leerplichtwet 1969 brengt het college van burgemeester
en wethouders jaarlijks verslag uit aan de gemeenteraad over het in het laatste afgesloten
schooljaar in de gemeente gevoerde leerplichtbeleid.
2. Inhoudelijke mededeling
Wat doet de Leerplichtambtenaar? (kort samengevat)
- Beleid maken op het gebied van leerplicht in de breedst mogelijke zin van het woord;
enerzijds op lokaal niveau; anderzijds in samenwerking met de andere 13 Twentse
gemeenten op regionaal niveau.
- Handhavend optreden daar waar de Leerplichtwet wordt overtreden.
- Bijwonen van overlegvormen waarbij zogenaamde zorgleerlingen besproken worden.
- Door vroegsignalering en preventief beleid leerlingen, die dreigen uit te vallen tijdig
hulpverlening aan te bieden om zo een doorlopende schoolcarrière te waarborgen.
- Uitvoering geven aan diverse acties, waarbij aandacht gevraagd wordt voor de leerplicht
met als doel die leerlingen te bereiken die dreigen uit te vallen.
- Fungeren als sparringpartner voor schooldirecties daar waar het gaat om specifieke vragen
ten aanzien van zorgleerlingen.

“RAADSMEMO” is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname.
“RAADSINFORMATIE” is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de
commissie Algemeen of Fysiek.
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Contact leggen en onderhouden met diverse (hulpverlenende) instanties zoals Bureau
Jeugdzorg, Maatschappelijk Werk, GGZ (Jeugdarts) Raad van de Kinderbescherming,
diverse instanties welke psychische hulp aanbieden, maar ook met Bureau Halt, Politie
(jeugdagenten) en Justitie.
Samenwerken met de procesmanager Jeugd daar waar het gaat om casussen, waarbij
beide een rol (kunnen) spelen.
Ontwikkelingen volgen die direct of indirect te maken hebben met leerplicht, zoals de
totstandkoming van het CJG, de Transitie Jeugdzorg, Passend Onderwijs.

Naar aanleiding van dit verslag (2012-2013) is het van belang de volgende ontwikkelingen te
noemen, die op korte termijn zijn beslag krijgen of al hebben gehad.
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 heeft het wetsvoorstel op 28 januari 2014 in hun
plenaire vergadering behandeld. 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.
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.
Wet Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld (per 01-07-2013)
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
3. Conclusie
Hiervoor genoemde ontwikkelingen worden door de leerplichtambtenaar gevolgd. Hierdoor
draagt de uitvoering van het werk van de leerplichtambtenaar in positieve zin bij tot verdere
ontwikkeling van het terrein van de leerplicht voor onze gemeente in het bijzonder en voor de
jeugd in het algemeen.
Voor een volledige overzicht verwijzen wij u naar het leerplichtverslag schooljaar 2012-2013,
welke is bijgevoegd.

