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Inleiding/samenvatting 

Alle kinderen en jongeren van Woudenberg hebben het recht op onderwijs. De 
Leerplichtwet is er om het leerrecht van alle kinderen en jongeren te garanderen. De 
leerplichtambtenaar houdt onder andere toezicht op de naleving van de Leerplichtwet.
Jaarlijks brengt de leerplichtambtenaar verslag uit.

Afgelopen schooljaar 2020-2021 was een bijzonder 2e jaar in corona Dit is niet 
zichtbaar in de cijfers omdat deze cumulatief zijn en niet splitsbaar. Over het algemeen 
zijn het aantal meldingen van verzuim minder en dat wordt veroorzaakt door corona.
Door corona was het met het onderwijs zoeken naar nieuwe maatstaven van verzuim in 
relatie tot het niet deelnemen aan onderwijs op afstand. De rol van leerplicht hierin was 
met name terughoudend met betrekking tot handhaven maar wel ondersteunend en 
stimulerend. Intern is ook meegewerkt aan het in kaart brengen van jongeren in 
kwetsbare (risicovolle) situaties. Met name op het (dreigende) afhaken van jongeren is 
extra inzet gedaan. Hierbij is de samenwerking met ketenpartners gezocht om 
maatwerk te kunnen leveren.

Komend schooljaar wordt voor zowel leerplicht als kwalificatieplicht gezocht naar een 
strategisch andere modus van inzet. Hierbij wordt gekeken naar samenwerking met een 
buurgemeente. Het doel is om te komen tot een meer constante factor, efficiëntie,
kwaliteit borging en kostenreductie. De eenmansfunctie is kwetsbaar en continuïteit 
voor de functie is belangrijk. Er zijn gesprekken gaande met de gemeente Leusden om 
deze samenwerking vorm te geven.

Het Jaarverslag 2021-2022 komt op de ingekomen stukken van de raad.


