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Hand-out Leerplicht Amersfoort “Een integrale aanpak tegen verzuim” 

IB-directieochtend SWV De Eem 13-03-2019 
 
 

Leerplicht Amersfoort 
 

Team Jong 

Leerplicht Amersfoort is een onderdeel van Team Jong en valt onder de afdeling Werk, 
Inkomen en Zorg (WIZ), onderdeel Arbeidsintegratie bij de gemeente Amersfoort.   
 
Team Jong bestaat verder uit: 
- RMC regio Eem (regionaal meld en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters) voor 

jongeren tussen de 18 en 23 zonder startkwalificatie (mbo niveau 2 diploma of hoger); 
- Jongerenloket regio Amersfoort voor jongeren tussen 18 en 27 jaar die de zoektermijn 

van 4 weken ingaan voor ze een uitkering kunnen aanvragen. 
(https://jongerenloketregioamersfoort.nl/)  

 
Team Jong en de andere subteams van Arbeidsintegratie, zoals de minimacoaches, 
dagbesteding, het leerwerkloket en het werkgeverservicepunt, werken steeds meer samen. 
We willen eraan bijdragen dat zoveel mogelijk mensen in Amersfoort kunnen participeren in 
de maatschappij.  
 

Cijfers 

Meedoen in de maatschappij begint met goed naar school gaan en een diploma halen! In 
Amersfoort wonen zo’n 27.000 leerplichtige leerlingen. De meeste leerlingen gaan goed naar 
school. Vorig schooljaar kregen wij zo’n 1500 verzuimmeldingen binnen van ca. 900 
leerlingen. Dit betekent dat wij met zo’n 3% van de leerlingen in Amersfoort druk bezig zijn. 
Leerplicht wordt vaak geassocieerd met boetes en handhaving. We zetten een 
strafrechtelijke procedure alleen in als het niet anders kan. Van de 900 gemelde leerlingen 
afgelopen jaar hebben in ca. 50 gevallen leerlingen en/of ouders een sanctie gekregen. 
 
In Amersfoort werken nu 6 leerplichtambtenaren: Bart, Jolanda, Lisette, Nicole, Yassine en 
Anita. We ontmoeten de leerplichtambtenaren uit de regio 3 keer per jaar tijdens ons regio-
overleg. 
 

Bedoeling 

Wij werken volgens de landelijke Methodische Aanpak Schoolverzuim, de regionale 
ambtsinstructie en de visie van onze afdeling WIZ, die wij als team dit schooljaar verder 
hebben ontwikkeld voor leerplicht. We zijn weer gaan zoeken naar wat nu de bedoeling van 
ons werk is en gaan dit door middel van  actieonderzoek komend jaar verder uitwerken. Wilt 
u meedoen of meedenken? Neemt u dan contact op via ah.vangriethuijsen@amersfoort.nl  
 

https://jongerenloketregioamersfoort.nl/
mailto:ah.vangriethuijsen@amersfoort.nl
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Wat wij willen uitstralen: 

 We luisteren naar de kinderen en jongeren. 

 We benaderen jongeren met positieve aandacht. 

 We onderzoeken welk verhaal er achter het verzuim zit. 

 We zijn duidelijk en geven kaders. 

 We verbinden de perspectieven van betrokkenen. 

 We geven advies en dragen mogelijkheden aan. 

 We behandelen mensen gelijkwaardig. 

 We genereren beweging in verzuimsituaties. 
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Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) 

 
De Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) is in 2017 landelijk ontwikkeld om de kwaliteit 
van het werk van leerplicht naar een hoger plan te tillen. Hieronder staat de schematische 
route die de leerplichtambtenaar loopt zodra een leerling gemeld wordt voor ongeoorloofd 
schoolverzuim.  
 
De route begint bij school! Het wiel gaat pas draaien wanneer wij van school een verzuim- 

melding ontvangen. Een goede verzuimregistratie en een beschrijving van de 
interventies van school liggen aan de basis van een verzuimmelding.  
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Cirkel van verantwoordelijkheid bij verzuim 
 

 

De Methodische Aanpak Schoolverzuim is voor de leerplichtambtenaar ontwikkeld. Hoe zit 
het met de verantwoordelijkheden van anderen bij schoolverzuim? De cirkel van 
verantwoordelijkheid geeft deze weer. Er komt steeds een verantwoordelijke bij. Dit brengt 
het risico met zich mee dat degene die erbij komt alle verantwoordelijkheid op zich krijgt. 
Dat gaat een leerling niet terug naar school helpen! Het is daarom handig om bij iedere 
verzuimsituatie verwachtingen en regievoering te bespreken. 
 

Cirkel 0 Thuis 

o Ouders/verzorgers 
o De leerling (12 jaar en ouder) 

  

Cirkel 1 School 

o Leerkracht 
o Interne begeleider 
o Directeur 

  

Cirkel 2 Lokaal 

o Leerplicht: voor aanpak ongeoorloofd verzuim (de route start bij school!) 
o Jeugdarts GGD: voor ziekteverzuimbegeleiding 
o Samenwerkingsverband: voor ondersteuning naar passend onderwijs 
o Wijkteam/hulpverlening: voor begeleiding thuis of behandeling van de leerling 
o Beoordelingstafel: voor beoordelingen van aanvragen voor vrijstelling van de 

leerplicht op medische grond https://www.swvdeeem.nl/vrijstelling/   
  

 

https://www.swvdeeem.nl/vrijstelling/
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Cirkel 3 Regionaal 

o Bij aanhoudende, grote zorgen over de ontwikkeling van een leerling: een 
(gezamenlijke) zorgmelding naar Veilig Thuis https://www.samen-veilig.nl/voor-
professionals/aanmelden/   

o Bij onoverkomelijke frictie tussen partijen:  
- informatie bij www.oudersonderwijs.nl   
- bemiddeling door https://onderwijsconsulenten.nl  
- klachten naar het schoolbestuur 
- signalen naar www.zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/contactformulier  
- geschillen naar https://onderwijsgeschillen.nl   

o Bij luxeverzuim: bij 1e keer meerdere dagen of 2e keer 1 dag een proces-verbaal naar 
het Openbaar Ministerie 

 
 

Samenwerking tegen verzuim 
 
Bij samenwerking is het belangrijk om elkaar te blijven opzoeken, zoals ook bij de vorige 
bijeenkomst van SVW de Eem is besproken. Dit gaat vaak al heel goed! 
 
Als eerste is het belangrijk om ouders op te zoeken en in gesprek te gaan over het 
schoolverzuim. Dit geldt bij veelvuldig te laat komen, veel afspraken onder schooltijd, 
ongeoorloofde absentie en meerdere ziekmeldingen achter elkaar. 
 
Tips (o.a. uit: Langdurig en verborgen verzuim, T. van der Vliet en E. Assenberg, 2018): 
• Zorg dat de verzuimregistratie op school op orde is 
• Zet tijdens een gesprek in op succeservaringen en stel haalbare doelen 
• Spreek meteen een evaluatiemoment af met de ouders 
• Vertel dat u bij aanhoudend verzuim leerplicht of (bij instemming) SWV, wijkteam of 

jeugdarts van de GGD gaat betrekken 
• Houd bij een leerling die langduriger verzuimt of thuiszit wekelijks kort contact 
 
Ten tweede is het belangrijk de leerplichtambtenaar op te zoeken voor overleg: 
- anoniem bij bijvoorbeeld ziekteverzuim of schorsingssituaties; 
- op naam als u het verzuim bij ons heeft gemeld via het digitale loket of bij verwijdering. 
 
Tot slot zou bij ons allemaal een alarmbelletje moeten gaan rinkelen zodra we het woord 
‘handelingsverlegenheid’ gaan gebruiken of denken dat precedent gaan scheppen. Dat zijn 
de momenten waarop het spannend wordt en waarop wij kunnen leren. Dat zijn de 
momenten waarop we niet moeten stoppen om de dialoog aan te gaan: Hebben we het over 
hetzelfde? Kunnen we onderbouwen waarom we bij dit kind deze oplossing inzetten? 
 
Wij doen als leerplichtambtenaren bij de gemeente Amersfoort de belofte dat wij, ook als 
het moeilijk wordt, de dialoog aangaan en dat wij ons verder blijven ontwikkelen. 

https://www.samen-veilig.nl/voor-professionals/aanmelden/
https://www.samen-veilig.nl/voor-professionals/aanmelden/
http://www.oudersonderwijs.nl/
https://onderwijsconsulenten.nl/
http://www.zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/contactformulier
https://onderwijsgeschillen.nl/

