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Geachte leden van de raad,
Inleiding
In deze raadsinformatiebrief willen wij u in kennis stellen van het jaarverslag leerplicht. De
gemeente Krimpen aan den IJssel werkt op het gebied van leerplicht samen met de
gemeente Capelle aan den IJssel. De leerplichtambtenaren vormen één team met één
aanpak. Zij werken in beide gemeenten. Gesprekken met leerlingen en hun ouders vinden
plaats in de woongemeente.
Het jaarverslag heeft ten doel inzicht te verschaffen in de uitvoering van de leerplicht. In de
bijlage van deze brief treft u het jaarverslag leerplicht over het schooljaar 2016-2017 aan. De
meest opvallende punten zijn hieronder kort beschreven.
6,4% van de leerlingen uit Krimpen aan den IJssel kwam in het schooljaar 2016-2017 in
aanraking met leerplicht
In Krimpen aan den IJssel kwam het afgelopen schooljaar 6,4% van de leerlingen, dus 1 op
de 16 leerlingen, met een leerplichtambtenaar in aanraking. In Capelle aan den IJssel is het
percentage hoger. De oorzaak van dat verschil is waarschijnlijk gelegen in het meer stadse
karakter, en de bijbehorende grote steden problematiek, van de gemeente Capelle aan den
IJssel.
Lichte stijging relatief verzuim in het VO
Er is sprake van een lichte stijging van het relatief verzuim en daardoor ook het totaal aantal
leerplichtzaken. De verzuimadministratie van een tweetal scholen waar veel leerlingen uit
Krimpen naar school gaan worden beter uitgevoerd. Dit verklaart deels de toename van het
aantal meldingen relatief verzuim in het voortgezet onderwijs.
Weinig absoluut verzuim en thuiszitters
Het absoluut verzuim (een leerplichtige leerling die op geen enkele school of
onderwijsinstelling staat ingeschreven) is gedaald. De leerplichtige leerlingen zijn in beeld en
er wordt altijd naar een passende oplossing gezocht. Helaas loopt de onderlinge afstemming
tussen de verschillende instanties niet altijd soepel waardoor het meestal enkele weken
langer duurt voordat er een passende oplossing is gevonden.
Over thuiszitters (een leerplichtige leerling die wel staat ingeschreven op een school, maar
voor een langere periode geen onderwijs volgt) in het voortgezet onderwijs vindt maandelijks
overleg plaats tussen Leerplicht en het samenwerkingsverband Koers VO. Daardoor zijn alle
thuiszitters op casusniveau in beeld. Voor het primair onderwijs geldt dat Leerplicht per
kwartaal aan het samenwerkingsverband Aan den IJssel het aantal thuiszitters rapporteert.
Geconstateerd kan worden dat wachtlijsten voor het speciaal onderwijs een rol spelen bij de
(langere) duur van het thuiszitten. Een ander terugkerend fenomeen is weerstand bij ouders
tegen de door school geadviseerde oplossingsmogelijkheden, waardoor trajecten meer tijd
vergen.

Onderwijs aan nieuwkomers
Met ingang van het schooljaar 2016-2017 is het IJsselcollege aan de Wiekslag in Capelle
aan den IJssel gestart met een Internationale Schakelklas (ISK) voor nieuwkomers in de VOleeftijd. Een groot deel van de leerlingen is afkomstig uit Krimpen aan de IJssel (met name
uit de COA-locatie De Stuw).
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