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Inleiding
Het toezicht op de leerplicht wordt uitgevoerd door de leerplichtambtenaar. Jaarlijks legt het
college van Woudenberg verantwoording af aan de gemeenteraad over de handhaving van de
leerplicht in het dorp en het voorkomen en bestrijden van het voortijdig schoolverlaten.
Centrale vraag
Kunt u instemmen met het concept leerplichtverslag 2017/2018?
Beoogd resultaat (wat)
Inzicht in het gevoerde leerplichtbeleid inzake de handhaving van de leerplicht en de
kwalificatieplicht en de resultaten daarvan in het achterliggende schooljaar.
Kader
Leerplichtwet
Argumenten
Het afgelopen schooljaar is het totaal aantal meldingen wederom gestegen.
Er zijn 185 meldingen in behandeling genomen, 54 meer dan vorig schooljaar. De oorzaak van
de stijging ligt vooral bij de toegenomen aandacht voor het melden, niet alleen verzuim, maar
scholen en het sociaal team weten de leerplichtambtenaar beter te vinden voor informatie en
advies.

Op grond van artikel 2 5,1 lid van de Leerplichtwet dienen burgemeester en wethouders
jaarlijks verslag uit te brengen aan de raad over het gevoerde leerplichtbeleid inzake de
handhaving van de leerplicht, de kwalificatieplicht en de resultaten daarvan in het
achterliggende schooljaar.
Door het vaststellen van het jaarverslag wordt hieraan voldaan.
Aanpak/uitvoering
Na vaststelling van het verslag wordt uw besluit ter kennisgeving aangeboden aan de raad.
Bijlage(n)
Leerplichtverslag 2017/2018
Financiele consequenties
De stijging van het aantal meldingen relatief en absoluut verzuim vraagt extra inzet van de
capaciteit leerplicht voor 2018. Er wordt onderzocht of deze stijging een structureel karakter
heeft. Het benodigde budget voor de uitbreiding is reeds verwerkt in de najaarsrapportage
2018.
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