RM012-0046
MOTIE
Schoolverlaten zonder startkwalificatie & Ongeoorloofd schoolverzuim
De gemeenteraad van Bergen op Zoom, in vergadering bijeen op 6 en13 november 2012
inzake de begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014-2016.
overwegende dat:
-

In het door het college aangeboden jaarverslag Leerplicht en RMC 2011- 2012 is te
lezen dat het aantal leerlingen dat begeleid moet worden naar een "Startkwalificatie",
sinds de start van de aanpak is gestegen tot 167;

-

Een zorgelijke ontwikkeling is te zien in de stijging bij de Beroepsopleidende Leerweg
(BOL) opleidingen t.o.v. vorig jaar en een forse daling van de Beroeps Begeleidende
Leerweg (BBL). Het gevolg van de economische crisis;

-

Uit onderzoek is gebleken dat voortijdig schoolverlaten een indicatie is voor
jeugdproblematiek, jeugdwerkloosheid en jeugdcriminaliteit op de langere termijn;

-

In het door het college aangeboden jaarverslag Leerplicht en RMC 2011- 2012 is te
lezen dat het aantal jongeren tot 18 jaar dat spijbelt, is gedaald van 959 naar 813
leerlingen;

-

Daarentegen het aantal verzuimuren echter is gestegen;

-

De bovengenoemde punten aangeven aan dat er dus langduriger of frequenter
verzuim is geweest door een kleinere groep, wat de raad zorgen baart;

-

Schoolverzuim vaak het eerste probleemsignaal is; uit onderzoek is gebleken dat
schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten indicaties zijn voor jeugdproblematiek,
jeugdwerkloosheid en jeugdcriminaliteit op de langere termijn;

-

In voornoemd jaarverslag is te lezen dat, het relatief verzuim is gestegen van 7407
naar 8869 uren en de dubieuze ziekmeldingen van 369 naar 604 uren;

-

De raad hier in stelling gebracht dient te worden om tijdig, indien gewenst, het beleid
bij te sturen;

draagt het college op om:
1. op gebieden van schoolverlaten zonder startkwalificatie en ongeoorloofd
schoolverzuim tot een aanpak te komen, waarbij;
a. de aantallen leerlingen zonder startkwalificatie worden geminimaliseerd;
b. een meer gerichte inzet ter voorkoming en bestrijding van ongeoorloofd
schoolverzuim leidt tot een verdere verbetering;
2. de raad via de lopende planning- en controlcyclus te informeren over de resultaten
van de onder 1a en 1b bedoelde aanpak met de daarbij behorende cijfers.
f over tot de orde van de dag.
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