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Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u het jaarverslag Leerplicht en Vroegtijdig Schoolverlaten 2020-2021 ter 
kennisname. 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Inleiding
Het Jaarverslag LVS 2020-2021 is op  2 december 2021 door het Dagelijks Bestuur van de Dienst 
Gezondheid en Jeugd vastgesteld. Met het jaarverslag wordt invulling gegeven aan artikel 25 van 
de Leerplichtwet. Daarin staat dat het college elk jaar verslag uitbrengt aan de gemeenteraad over 
de wijze waarop zij uitvoering heeft gegeven aan de handhaving van de Leerplichtwet.

Beoogd effect
We willen dat alle kinderen een voor hen passende en optimale opleiding krijgen. Een van de 
belangrijkste contra indicatoren voor deze opleiding is schoolverzuim. Het jaarverslag 2020-2021 
geeft inzicht in het schoolverzuim, de vrijstellingen en de handhaving, maar staat ook stil bij de 
ontwikkeling van het aantal voortijdig schoolverlaters en de activiteiten van het Regionaal Meld- en 
Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten.

Argumenten
Op het niveau van Zuid-Holland Zuid hebben wij gezamenlijk het Bureau Leerplicht en Voortijdig 
schoolverlaten ondergebracht bij de Dienst Gezondheid en Jeugd. Het hoofddoel van cluster 
Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) is het opsporen en tegengaan van schoolverzuim. 
Naast dit handhaven van de Leerplichtwet is LVS ook aangesteld als Regionaal Meld en 
Coördinatiecentrum (RMC). Deze RMC functie richt zich op voortijdig schoolverlaten.

Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) beschermt het recht op onderwijs voor alle kinderen 
in de regio Zuid-Holland Zuid en draagt er zorg voor dat zoveel mogelijk jongeren, die daartoe in 
staat zijn, het onderwijs met een startkwalificatie verlaten. LVS doet dit door het houden van 
toezicht op naleving van de Leerplichtwet en door voortijdig schoolverlaters te ondersteunen en te 
begeleiden naar onderwijs, arbeidsmarkt of de meest passende plek in de samenleving. Het 
voorkomen van schoolverzuim en het vroegtijdig signaleren en integraal aanpakken van 
problematiek bij kinderen is van groot belang. Verder helpt het LSV kinderen die thuiszitten en 
zorgen dat deze kinderen weer onderwijs gaan volgen in samenwerking met lokale en regionale 
partners. Het aantal kinderen dat als thuiszitter staat geregistreerd is het afgelopen schooljaar sterk 
gestegen ten opzichte van het schooljaar daarvoor. Op 31 juli 2021 waren in de regio 44 kinderen 
niet ingeschreven bij een school. Een jaar eerder waren dat er 22. LVS gaat de oorzaak van de 
stijging verder onderzoeken.

Enkele uitkomsten onderzoek onderwijsinspectie naar gevolgen van corona:
 het aanbod van het onderwijs tijdens de pandemie is versmald, wat merkbaar is in de 

sociaal-maatschappelijke en sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen



 de algemene lijn is dat de gevolgen voor oudere leerlingen en voor studenten groter zijn 
dan voor jonge leerlingen, door negatief welbevinden, problemen met motivatie en 
concentratie en gebrek aan binding en contact

 de scholen zijn trots op het maatwerk dat ze konden bieden, zoals contact houden met de 
leerlingen en studenten.

 De maatregelen boden de kans om anders te werken in het onderwijs. Dat heeft inzichten 
opgeleverd over de aanpassingen die het onderwijs in de toekomst wil behouden. Zo wordt 
er gepleit voor het behoud van kleinere klassen en voor intensievere persoonlijke 
begeleiding.

 Het verbeterde contact met ouders is ook een positieve uitkomst van de afgelopen periode.

 Corona, beter meldgedrag door scholen en een betere registratie vormen geen sluitende 
verklaring voor een dergelijke stijging.

o LVS gaat onderzoek doen naar de oorzaak van deze stijging.

Voortijdig Schoolverlaten:
 Bijna 98% van de jongeren verlaat het onderwijs met een diploma. Bij de jongeren die 

uitvallen is veelal sprake van onder meer multiproblematiek en onvoldoende beheersing 
van de Nederlandse taal.

o Maatwerk voor de overige 2% gaat oa via Kansrijk Alblasserdam
 Er is een daling van het aantal voortijdig schoolverlaters in de regio Zuid-Holland Zuid van 

781 naar 625, een afname van 22%.

Kanttekeningen
Het behoeft geen toelichting dat het ook schooljaar 2020-2021 een bijzonder jaar was. Fysiek 
onderwijs is gedurende geruime tijd vervangen door afstandsonderwijs. Scholen moesten zichzelf 
'opnieuw uitvinden'. Dat gold ook voor Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten. Op grond van 
Rijksbeleid werden tijdens de coronacrisis geen verzuimmeldingen door scholen gedaan. De 
verzuimcijfers van dit schooljaar zijn daardoor beperkt vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Financiële informatie
Onze bijdrage in 2020 bedroeg € 69.000,-.

Uitvoering
Uitvoering ligt bij de Dienst Gezondheid & Jeugd.

Communicatie
Het jaarverslag is ook gepubliceerd op de website van de Dienst Gezondheid & Jeugd 
https://www.jaarverslagleerplichtzhz.nl/jaarverslag-2020-2021/inhoudsopgave/ 
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