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Beste leden en burgerleden van de gemeenteraad,
De gemeenteraad van Bergen op Zoom heeftop 23 november 2017 het college van B&W opgedragen om:
1.

De bekendheid en zichtbaarheid van leerplicht te vergroten door in de gemeentelijke voorlichting meer aandacht
te besteden aan het belang van handhaving van de leerplicht en eveneens meer aandacht te besteden aan de

2.

werkzaamheden van leerplicht;
In samenwerking en na overleg met de scholen op frequentere periodieke basis leerplichtcontroles uit te voeren;

3.

Aan de leerplichtcontrole voldoende publicitaire aandacht te besteden.

Met deze brief beantwoorden wij deze vragen en informeren wij u over de reeds in gang gezette acties.
Wettelijke taak leerplicht
Leerplichtcontrole is een taak van de Onderwijsinspectie die toeziet op de kwaliteit van het onderwijs. De formele taak
van de gemeente is het handhaven van de Leerplichtwet door actief te reageren op verzuimmeldingen. Scholen zijn
verantwoordelijk voor een goede en consistente registratie van verzuim. Dit is de basis voor de gemeentelijke
handhaving van de Leerplichtwet. De ervaring leert dat de frequentie van de handhaving maatwerk is. De mate van
handhaving is vastgesteld in de Methodische Aanpak Schoolverzuim die per 16-3-2017 van kracht is geworden. Op
sommige scholen is een actievere rol noodzakelijk ten aanzien van verzuimregistratie en melding daarvan bij de
leerplichtambtenaar. Van belang hierbij zijn de preventieve spreekuren voor beginnend verzuim. Handhaving van de
Leerplichtwet op frequentere periodieke basis is aan de orde bij herhaling van verzuim, recidive van verzuim en op basis
van de richtlijnen vanuit de MAS.
Leerplicht en recht op onderwijs
Met leerplicht zorgen we ervoor dat iedere jongere in West-Brabant leert, werkt of de ondersteuning krijgt die nodig is.
We werken actief aan het verminderen en voorkomen van schoolverzuim, handhaven van de leerplicht, het recht op
onderwijs (thuiszitterspact) en het terugleiden van voortijdig schoolverlaters naar onderwijs en/of werk. Het voorkomen en
terugdringen van voortijdig schoolverlaten gebeurt op basis van de RMC-wet. Deze wet bevordert dat iedere jongere tot
23 jaar een startkwalificatie haalt.
Leerplicht en trajectbegeleiding zijn steeds meer de spil van de ontwikkeling van een duurzame innovatieve positie voor
West-Brabant in Nederland en daarbuiten. Wat we doen op het gebied van leerplicht is verwoord in de nieuwe regionale
aanpak 'Iedereen op zijn plek in West-Brabant' (2017-2020).
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Op basis van een 9 jaar lange nauwe samenwerking tussen onderwijsveld en gemeenten, is er een vangnet ontstaan.
Hierin zijn naast Leerplicht de functies Onderwijs, RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie), Jeugd- en Arbeidsmarkt
vertegenwoordigd.
Door dit vangnet is:
»

het accent verschoven van handhaving naar zorg en ondersteuning;

*

er meer aandacht voor de toeleiding naar de arbeidsmarkt;

«

er beter zicht op de jongeren in een kwetsbare positie.

De vangnetconstructie is de basis om de komende járen uitvoering te geven aan de Rijksopdracht om voor elk kind,
jongere, een passend aanbod te realiseren. We hanteren hierbij niet de zorgvraag maar de ondersteuningsbehoefte als
uitgangspunt. Zo werken we toe naar een doorlopende leer- en ontwikkellijn. Dat is de uitdaging waar we gezamenlijk
voor staan. Deze aanpak sluit aan bij het nieuwe coalitieakkoord dat verbindend, eerlijk en vooruitstrevend is.
Communicatie leerplicht
Met de uitwerking van deze motie brengen we de meerwaarde van leerplicht tot uitdrukking, en communiceren we de
uitgestoken hand van alle samenwerkende partijen. Deze uitgestoken hand is in de gemeentelijke voorlichting, zichtbaar
gemaakt door op de website uitvoeriger stil te staan bij leerplicht en het recht op onderwijs. De communicatie richt zich
op de doelgroep ouders en jongeren in Bergen op Zoom, waarbij we tevens gebruik maken van (social) media gedurende
belangrijke momenten in het schooljaar, zoals de dag van de leerplicht. Op 18 maart jl., heb ik een bezoek gebracht aan
het Aventurijncollege waarbij ook de pers aanwezig was. Juist deze school werd bezocht omdat de jongeren die hier naar
school gaan een ondersteuningsbehoefte hebben en dankbaar gebruik maken van de vangnetconstructie.
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