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Beste leden en duoburgerleden van de gemeenteraad,
In de vergadering van de commissie Mens en Maatschappij van 31 oktober 2017 heeft GroenLinks gevraagd om een
analyse van de problemen en mogelijke maatregelen op het gebied van schoolverzuim en de aanlevering van recente
cijfers. Er is toegezegd hier schríftelijk op te reageren. Naar aanleiding hiervan berichten wij u als volgt.
Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) zal de gevraagde analyse maken op het verzuim van afgelopen schooljaar in
relatie tot de landelijke cijfers. Dit zal worden opgenomen in de jaarplanning RBL 2018. Op basis van de analyse kunnen
verbeteracties worden bepaald.
Daarnaast heeft het RBL in oktober 2017 de zogenaamde artikel 25-rapportages van de 18 gemeenten over het
afgelopen schooljaar aangeleverd. Een artikel 25-rapportage wordt ook wel leerplichtrapportage genoemd en geeft
inzicht in de resultaten van de geleverde inspanning op het gebied van de leerplicht en de kwalificatieplicht van het
afgelopen schooljaar, De website www.waarstaatieqemeente.nl maakt ook gebruik van deze gegevens.
De cijfers uit de laatste rapportage dienen nog verwerkt te worden maar laten wel een daling in de cijfers zien. Het
absoluut verzuim is nagenoeg gelijk gebleven en daalt met 0,010Zo. Voor het relatief verzuim is er een daling van 0,54o7o.
Bij de technische beantwoording van de vragen over de begroting zijn eveneens cijfers aangevuld voor wat betreft de
vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie. In het schooljaar 2016-2017 hadden 17 VO leerlingen en 81 MBO
leerlingen geen startkwalificatie, hetgeen neerkomt op 1,90Zo. In het schooljaar 2015-2016 ging het om 15 VO-leerlingen
en 92 MBO-ieerlingen, hetgeen neerkomt op 2,05oZo. Ook hier is dus sprake van een daling ten opzichte van het daaraan
voorafgaande schooljaar (2,507o).
Wij vertrouwen erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.
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