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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 

Hillegom 

Leerplicht 

Relatief verzuim 

Op 1 januari 2016 stonden er 3.147 jongeren in de 
leeftijd van 5 tot en met 17 jaar ingeschreven in 
Hillegom. In het schooljaar 2015-2016 werden 110 
meldingen gedaan, tegenover 122 vorig jaar. Deze 
meldingen hadden betrekking op 72 leerlingen, vorig 
jaar waren dit er 84. Dit betekent dat 2,3% van de 
leer- en kwalificatieplichtige jongeren uit Hillegom 
afgelopen jaar één of meerdere verzuimmeldingen 
had. In de regio Holland Rijnland ligt dit percentage 
op 2,4%.  
 
De meldingen zijn voornamelijk afkomstig uit het 
voortgezet onderwijs en middelbaar 
beroepsonderwijs. De afname in het aantal 
meldingen komt voornamelijk door de afname van 
spijbelverzuim. 
  
 
 
Constateringen en afdoeningen 
 
Van de 110 meldingen zijn er 62 (56,4%) 
geconstateerd. Deze hebben betrekking op 42 
jongeren. Het merendeel van de geconstateerde 
meldingen is afgesloten met een waarschuwing. 
Voor ruim 40% van de meldingen is geen afdoening 
bepaald. Een groot deel hiervan is ter kennisgeving 
aangenomen. Dit betekent dat de school eerst zelf 
in gesprek gaat met de jongere.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Vrijstellingen

Leer- of kwalificatieplichtige jongeren kunnen op 
basis van een aantal redenen een vrijstelling 
aanvragen. Hillegom kende in het schooljaar 2015-
2016 11 jongeren met een vrijstelling, in 
tegenstelling tot 14 vorig schooljaar. In totaal had 
0,3% van de leer- en kwalificatieplichtige jongeren 
uit Hillegom een vrijstelling in 2015-2016. Vier van 
de 11 vrijstellingen werden in het schooljaar 2015-
2016 afgegeven, de overige vrijstellingen zijn 
afkomstig uit een eerder schooljaar.   
 
 

 

 
 
 
 
 

  

Verzuimsoort 2014-2015 2015-2016 

Luxe verzuim 6 4 

Spijbelverzuim 37 28 

Signaalverzuim 21 25 

Spijbel/signaalverzuim (mbo) 58 53 

Totaal 122 110 

Afdoening Aantal % 

Geconsta-

teerd 

Verzuim afgehandeld: waarschuwing 35 31,8% 

Verzuim afgehandeld: afspraken 9 8,2% 

Verzuim afgehandeld: Halt 5 4,5% 

Verzuim afgehandeld: PV 6 5,5% 

Verzuim afgehandeld: toestemming 1 0,9% 

Verzuim niet verwijtbaar 6 5,5% 

Totaal 62 56,4% 

Verzuim niet geconstateerd 3 2,7% 

Geen 

afdoening 

bepaald 

In onderzoek 3 2,7% 

Ter kennisgeving aangenomen 42 38,2% 

Totaal 45 40,9% 

Totaal 110 100% 

Reden voor vrijstelling 2014-2015 2015-2016 

Inschrijvingsplicht: lichamelijke en/of 
psychische gronden (art. 5 onder a) 

9 7 

Inschrijvingsplicht: bedenking tegen richting 
van het onderwijs (art. 5 onder b) 

1 1 

Inschrijvingsplicht: het volgen van onderwijs in 
het buitenland (art. 5 onder c) 

4 3 

Totaal 14 11 

Figuur 1: Percentage meldingen relatief verzuim naar 
schoolsoort 
 
 
 

Tabel 1: Aantal meldingen relatief verzuim naar verzuimsoort 
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Tabel 2: Wijze van afsluiten verzuimprocessen relatief verzuim  
 
 

Tabel 3: Aantal vrijstellingen naar reden 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 

Hillegom 

Thuiszitters

Thuiszitters zijn jongeren die staan ingeschreven op een school maar zonder geldige reden vier weken of langer 
verzuimen. 
 
In het schooljaar 2015-2016 waren er twee thuiszitters woonachtig in Hillegom, vorig jaar waren dit er vier. Eén 
thuiszitter is afkomstig van het basisonderwijs, één van het speciaal onderwijs. Beide thuiszitters zaten langer 
dan drie maanden thuis omdat er gezocht werd naar een passende onderwijsplek. Inmiddels volgen beide 
jongeren weer onderwijs.  
 

Absoluut verzuim 

Er is sprake van absoluut verzuim wanneer een 
leer-of kwalificatieplichtige jongere niet staat 
ingeschreven bij een school of onderwijsinstelling en 
geen vrijstelling heeft.  
 
In 2015-2016 is bij zes jongeren uit Hillegom 
absoluut verzuim geconstateerd. Vorig jaar waren 
dit er acht. In tabel 4 zijn de redenen van absoluut 
verzuim weergegeven. Inmiddels gaat één jongere 
(weer) naar school, twee jongeren hebben een 
vrijstelling. De overige processen zijn nog in 
onderzoek of zijn afgesloten omdat de jongere 
inmiddels 18 jaar is.  
 
 
 
 

Hillegom kende naast de zes reguliere absoluut 
verzuimers, vijf anderstaligen die als absoluut 
verzuimer werden geregistreerd omdat zij in 
afwachting waren van onderwijs. Inmiddels zijn deze 
jongeren verhuisd of volgen zij onderwijs. Het 
absoluut verzuimproces van twee jongeren is nog niet 
afgesloten. 

 
 

Schoolcontroles 

Dit schooljaar zijn alle negen scholen in Hillegom bezocht door de leerplichtambtenaar, bij alle scholen was de 
verzuimregistratie op orde.  
 

RMC 

18+ verzuim

In schooljaar 2015-2016 zijn in Hillegom 152 
meldingen van 18+ verzuim gedaan. Deze 
meldingen hadden betrekking op 52 jongeren. Het 
aantal meldingen is sterk toegenomen ten opzichte 
van vorig jaar, het aantal jongeren waarover gemeld 
is, is nagenoeg gelijk gebleven.  
 
 
Constateringen en afdoeningen 
 
Van de 152 meldingen zijn er 26 geconstateerd. 
Deze geconstateerde meldingen hebben betrekking 
op 20 jongeren. Het grootste deel van de meldingen 
is ter kennisgeving aangenomen. Scholen zijn 
verplicht iedere 16 uur in vier weken te melden, ook 
als ze zelf het verzuim oppakken.  

Bijna alle meldingen waren afkomstig van het 
middelbaar beroepsonderwijs.  

 
 

 
 

 2014-2015 2015-2016 

In afwachting van vrijstelling 2 2 

Jongere wacht op instroommoment 1 2 

Zorgtraject vooraf aan inschrijving 1 - 

Verhuisd maar niet uitgeschreven GBA 4 - 

Wordt niet op school aangenomen - 1 

In onderzoek - 1 

Totaal 8 6 

 2014-2015 2015-2016 

Meldingen 101 152 

Jongeren met melding 51 52 

Afdoening Aantal % 

Geconsta-

teerd 

Verzuim afgehandeld: afspraken 22 14,5% 

Verzuim afgehandeld: RMC 1 0,7% 

Verzuim afgehandeld: Onbereikbaar 2 1,3 

Verzuim niet verwijtbaar 1 0,7% 

Totaal 26 17,2% 

Verzuim niet geconstateerd 1 0,7% 

Geen 

afdoening 

bepaald 

Ter kennisgeving aangenomen 120 78,9% 

Niet in behandeling genomen 5 3,3,% 

Totaal 125 82,2% 

Totaal 152 100% 

Tabel 5: Aantal meldingen 18+ verzuim 

Tabel 6: Wijze van afsluiten verzuimprocessen 18+ 

Tabel 4: Reden van absoluut verzuim  
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 

Hillegom 

 

RMC begeleiding

In 2015-2016 zijn er 10 nieuwe trajecten gestart 
voor jongeren uit Hillegom, vorig jaar waren dit er 
negen. Van de 10 jongeren werden er twee 
preventief begeleid omdat zij dreigden uit te vallen. 
Acht trajecten hadden betrekking op VSV’ers. 
Hiervan is de helft dit schooljaar VSV’er geworden. 
 
De trajecten worden afgesloten als de actieve 
begeleiding stopt. In 2015-2016 werden 101 VSV-
trajecten en zes preventieve trajecten afgesloten. 
Vorig schooljaar waren dit er respectievelijk vier en 
twee.  
 
Tabel 7 geeft de resultaten van de afgesloten VSV-
trajecten weer. De afgesloten preventieve trajecten 
resulteerden alle zes in een vorm van onderwijs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 De cijfers van de gestarte en afgesloten trajecten staan los 

van elkaar. Een afgesloten traject kan ook in een eerder 
schooljaar zijn gestart.   

 Aantal % 

Opleiding 3 30,0% 

Ketenpartner 3 30,0% 

Niet gekomen na uitnodiging 3 30,0% 

Niet meer geïnteresseerd 1 10,0% 

Totaal 10 100% 

Tabel 7: Resultaten afgesloten trajecten 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 

Kaag en Braassem 

Leerplicht 

Relatief verzuim 

Op 1 januari 2016 stonden er 4063 jongeren in de 
leeftijd van 5 tot en met 17 jaar ingeschreven in 
Kaag en Braassem. In het schooljaar 2015-2016 
werden 124 meldingen gedaan, tegenover 196 vorig 
jaar. Deze meldingen hadden betrekking op 93 
leerlingen, vorig jaar waren dit er 112. Dit betekent 
dat 2,3% van de leer- en kwalificatieplichtige 
jongeren uit Kaag en Braassem afgelopen jaar één 
of meerdere verzuimmeldingen had. In de regio 
Holland Rijnland ligt dit percentage op 2,4%.  
 
De meldingen zijn voornamelijk afkomstig uit het 
voortgezet onderwijs en middelbaar 
beroepsonderwijs. De afname in het aantal 
meldingen komt met name door de afname van 
verzuim in het mbo. Het aantal meldingen is hier 
ongeveer gehalveerd ten opzichte van vorig jaar.  
  
 
Constateringen en afdoeningen 
 
Van de 124 meldingen zijn er 77 (62,1%) 
geconstateerd. Deze hebben betrekking op 61 
jongeren. Het merendeel van de geconstateerde 
meldingen is afgesloten met een waarschuwing. 
Voor ruim 28% van de meldingen is geen afdoening 
bepaald. Een groot deel hiervan is ter kennisgeving 
aangenomen. Dit betekent dat de school eerst zelf 
in gesprek gaat met de jongere.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Vrijstellingen

Leer- of kwalificatieplichtige jongeren kunnen op 
basis van een aantal redenen een vrijstelling 
aanvragen. Kaag en Braassem kende in het 
schooljaar 2015-2016 16 jongeren met een 
vrijstelling, tegenover 17 vorig schooljaar. In totaal 
had 0,4% van de leer- en kwalificatieplichtige 
jongeren uit Kaag en Braassem een vrijstelling in 
2015-2016. Negen vrijstellingen werden in het 
schooljaar 2015-2016 afgegeven, de overige 
vrijstellingen zijn afkomstig uit een eerder 
schooljaar.  
 
 

 

 
 

  

Verzuimsoort 2014-2015 2015-2016 

Luxe verzuim 4 3 

Spijbelverzuim 42 23 

Signaalverzuim 34 39 

Spijbel/signaalverzuim (mbo) 116 59 

Totaal 196 124 

Afdoening Aantal % 

Geconsta-

teerd 

Verzuim afgehandeld: waarschuwing 43 34,7% 

Verzuim afgehandeld: afspraken 15 12,1% 

Verzuim afgehandeld: Halt 4 3,2% 

Verzuim afgehandeld: PV 3 2,4% 

Verzuim afgehandeld: Toestemming 2 1,6% 

Verzuim niet verwijtbaar 10 8,1% 

Totaal 77 62,1% 

Verzuim niet geconstateerd 12 9,7% 

Geen 

afdoening 

bepaald 

In onderzoek 1 0,8% 

Ter kennisgeving aangenomen 34 27,4% 

Totaal 35 28,2% 

Totaal 124 100% 

Reden voor vrijstelling 2014-2015 2015-2016 

Vervangende leerplicht inschrijving op 

andere school (16-jarigen) (art. 3b) 
1 - 

Inschrijvingsplicht: lichamelijke en/of 
psychische gronden (art. 5 onder a) 

9 5 

Inschrijvingsplicht: bedenking tegen richting 
van het onderwijs (art. 5 onder b) 

- 2 

Inschrijvingsplicht: het volgen van onderwijs 
in het buitenland (art. 5 onder c) 

4 5 

Geregeld schoolbezoek gewichtige 
omstandigheden (art. 11g) 

- 1 

Kwalificatieplicht: volgen van ander 
onderwijs (art. 15) 

3 3 

Totaal 17 16 

Figuur 1: Percentage meldingen relatief verzuim naar 
schoolsoort 
 
 
 

Tabel 1: Aantal meldingen relatief verzuim naar verzuimsoort 

48%

48%

2% 2%

vo mbo bo so

124

Tabel 2: Wijze van afsluiten verzuimprocessen relatief verzuim  
 
 

Tabel 3: Aantal vrijstellingen naar reden 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 

Kaag en Braassem 

Thuiszitters

Thuiszitters zijn jongeren die staan ingeschreven op een school maar zonder geldige reden vier weken of langer 
verzuimen. 
 
In het schooljaar 2015-2016 waren er twee thuiszitters woonachtig in Kaag en Braassem, vorig jaar waren dat er 
nog vier. Beide jongeren waren middelbare scholieren en zaten drie maanden of langer thuis. Eén jongere zat 
thuis omdat er gezocht werd naar een passende onderwijsplek, inmiddels heeft de jongere geen kwalificatieplicht 
meer. Bij de andere thuiszitter speelde zorgbehoefte een centrale rol. Vanwege de zorgvraag is de jongere 
inmiddels geregistreerd als risicoleerling, het thuiszittersproces is hiermee afgesloten.   
 

Absoluut verzuim  

Er is sprake van absoluut verzuim wanneer een leer- of kwalificatieplichtige jongere niet staat ingeschreven bij 
een school of onderwijsinstelling en geen vrijstelling heeft.  
 
In 2015-2016 is, net als vorig schooljaar, bij vier leerlingen uit Kaag en Braassem absoluut verzuim 
geconstateerd. Voor twee jongeren werd gezocht naar passend onderwijs, beiden volgen inmiddels weer 
onderwijs. Eén jongere werd niet op school aangenomen. Tot slot is één jongere verhuisd maar niet 
uitgeschreven waardoor de jongere als absoluut verzuimer werd geregistreerd.  
 

Schoolcontroles 

Dit schooljaar zijn alle 13 scholen in Kaag en Braassem bezocht door de leerplichtambtenaar, bij twaalf scholen 
was de verzuimregistratie op orde. Bij een school was deze onvoldoende op orde, de school wordt opnieuw 
bezocht. 
 

RMC 

18+ verzuim

In schooljaar 2015-2016 zijn in Kaag en Braassem 
227 meldingen van 18+ verzuim gedaan. Deze 
meldingen hadden betrekking op 78 jongeren. Het 
aantal meldingen is sterk toegenomen ten opzichte 
van vorig jaar, het aantal jongeren waarover gemeld 
is echter licht gedaald. Alle meldingen waren 
afkomstig van het mbo. 
 
Constateringen en afdoeningen 
 
Van de 227 meldingen zijn er 31 geconstateerd. 
Deze geconstateerde meldingen hebben betrekking 
op 20 jongeren. Het grootste deel van de meldingen 
is ter kennisgeving aangenomen. Scholen zijn 
verplicht iedere 16 uur in vier weken te melden, ook 
als ze zelf het verzuim oppakken.  

 

 
 
 
 
 

 
 

  

Afdoening Aantal % 

Geconstateerd Verzuim afgehandeld: afspraken 19 8,4% 

Verzuim afgehandeld: gaat zich 

uitschrijven 
4 1,8% 

Verzuim afgehandeld: RMC 1 0,4% 

Verzuim afgehandeld: Onbereikbaar 6 2,6% 

Verzuim niet verwijtbaar 1 0,4% 

Totaal 31 13,6% 

Verzuim niet geconstateerd 2 0,9% 

Geen 

afdoening 

bepaald 

Ter kennisgeving aangenomen 184 81,1% 

Niet in behandeling genomen 10 4,4% 

Totaal 194 85,5% 

Totaal 227 100% 

 2014-2015 2015-2016 

Meldingen 162 227 

Jongeren met melding 81 78 

Tabel 4: Aantal meldingen 18+ verzuim 

Tabel 5: Wijze van afsluiten verzuimprocessen 18+ verzuim 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 

Kaag en Braassem 

RMC begeleiding 

In 2015-2016 zijn er 25 nieuwe trajecten gestart voor jongeren uit Kaag en Braassem, dit is in vergelijking met de 
zes van vorig jaar sterk gestegen. Zeven jongeren werden preventief begeleid omdat zij dreigden uit te vallen. 18 
trajecten hadden betrekking op VSV’ers. Hiervan zijn er 10 dit schooljaar VSV’er geworden. 
 
De trajecten worden afgesloten als de actieve begeleiding stopt. In 2015-2016 werden 161 VSV-trajecten en zes 
preventieve trajecten voor jongeren uit Kaag en Braassem afgesloten. De tabel hieronder geeft de resultaten van 
de 16 afgesloten VSV- trajecten weer. Van de zes afgesloten preventieve trajecten resulteerden er vier in 
onderwijs, één jongere kreeg een vrijstelling en één keer werd een preventief traject opgevolgd door een VSV-
traject.  
 
 
 

 

                                                      
1 De cijfers van de gestarte en afgesloten trajecten staan los van elkaar. Een afgesloten traject kan ook in een eerder schooljaar zijn 

gestart.   

 Aantal % 

Opleiding 6 37,5% 

Werk 4 25,0% 

Niet geïnteresseerd of voortijdig afgehaakt 

maar inmiddels op onderwijs 

2 12,5% 

Niet gekomen na uitnodiging 3 18,8% 

Begeleiding niet mogelijk 1 6,3% 

Totaal 16 100% 

Tabel 6: Resultaten afgesloten VSV-trajecten 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 

Katwijk 

Leerplicht 

Relatief verzuim 

Op 1 januari 2016 stonden er 10.920 jongeren in de 
leeftijd van 5 tot en met 17 jaar ingeschreven in 
Katwijk. In het schooljaar 2015-2016 werden 386 
meldingen gedaan, tegenover 468 vorig jaar. Deze 
meldingen hadden betrekking op 291 leerlingen, vorig 
jaar waren dit er 334. Dit betekent dat 2,7% van de 
leer- en kwalificatieplichtige jongeren uit Katwijk 
afgelopen jaar een of meerdere verzuimmeldingen 
had. In de regio Holland Rijnland ligt dit percentage op 
2,4%.  
 
De meldingen zijn voornamelijk afkomstig uit het 
voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. 
Alle verzuimsoorten, met uitzondering van het 
signaalverzuim, zijn afgenomen. Een toename van het 
signaalverzuim is tevens terug te zien in de regio 
Holland Rijnland. Met name bij een aantal scholen is 
het signaalverzuim sterk toegenomen, Katwijk heeft 
relatief veel jongeren op deze scholen.  
  
 
Constateringen en afdoeningen 
 
Van de 386 meldingen zijn er 264 (68,4%) 
geconstateerd. Deze hebben betrekking op 216 
jongeren. Het merendeel van de geconstateerde 
meldingen is afgesloten met een waarschuwing. Voor 
een kwart van de meldingen is geen afdoening 
bepaald. Deze zijn bijna allemaal ter kennisgeving 
aangenomen. Dit betekent dat de school eerst zelf in 
gesprek gaat met de jongere.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Vrijstellingen

Leer-of kwalificatieplichtige jongerenkunnen op 
basis van een aantal redenen een vrijstelling 
aanvragen. Katwijk kende in het schooljaar 2015-
2016 68 jongeren met een vrijstelling, twee minder 
dan vorig jaar. In totaal had 0,6% van de leer- en 
kwalificatieplichtige jongeren uit Katwijk in 2015-
2016 een vrijstelling. 24 van de 68 vrijstellingen 
werden in het schooljaar 2015-2016 afgegeven, de 
overige vrijstellingen zijn afkomstig uit een eerder 
schooljaar.   
 
 
 

 

 
 

  

Verzuimsoort 2014-2015 2015-2016 

Luxe verzuim 55 28 

Spijbelverzuim 71 64 

Signaalverzuim 97 140 

Spijbel/signaalverzuim (mbo) 245 154 

Totaal 468 386 

Afdoening Aantal % 

Geconsta-

teerd 

Verzuim afgehandeld: waarschuwing 132 34,2% 

Verzuim afgehandeld: afspraken 73 18,9% 

Verzuim afgehandeld: Halt 10 2,6% 

Verzuim afgehandeld: PV 20 5,2% 

Verzuim afgehandeld: Toestemming 4 1,0% 

Verzuim afgehandeld: Verhuisd 5 1,3% 

Verzuim afgehandeld: Vrijstelling 2 0,5% 

Verzuim niet verwijtbaar 18 4,7% 

Totaal 264 68,4% 

Verzuim niet geconstateerd 22 5,7% 

Geen 

afdoening 

bepaald 

In onderzoek 3 0,8% 

Ter kennisgeving aangenomen 97 25,1% 

Totaal 100 25,9% 

Totaal 386 100% 

Reden voor vrijstelling Aantal  

Vervangende leerplicht: inschrijving op andere school 
of instelling (art. 3a) 

2 1 

Inschrijvingsplicht: lichamelijke en/of psychische 
gronden (art. 5 onder a) 

48 43 

Inschrijvingsplicht: het volgen van onderwijs in het 
buitenland (art. 5 onder c) 

10 15 

Geregeld schoolbezoek gewichtige omstandigheden 
(art. 11g) 

- 1 

Vrijstelling kwalificatieplicht: volgen van ander 
onderwijs (art. 15) 

10 8 

Totaal 70 68 

54%

40%

5% 1%

vo mbo bo so

Figuur 1: Percentage meldingen relatief verzuim naar 
schoolsoort 
 
 
 

Tabel 1: Aantal meldingen relatief verzuim naar verzuimsoort 

Tabel 2: Wijze van afsluiten verzuimprocessen relatief verzuim  
 
 

Tabel 3: Aantal vrijstellingen naar reden 

386 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 

Katwijk 

Thuiszitters

Thuiszitters zijn jongeren die staan ingeschreven op een school maar zonder geldige reden vier weken of langer 
verzuimen. 
 
In het schooljaar 2015-2016 kwamen vijf thuiszitters uit Katwijk, vorig schooljaar kende Katwijk 3 thuiszitters. Vier 
leerlingen kwamen van het speciaal onderwijs, één van het voortgezet onderwijs. Alle vijf de jongeren zaten drie 
maanden of langer thuis. Twee jongeren werden als thuiszitter geregistreerd omdat zij niet naar school konden 
(en wilden). De overige jongeren zaten thuis omdat zij niet naar school werden gestuurd door de ouders, hen de 
toegang tot de school was ontzegd of omdat zij in afwachting waren van een zorgtraject. Inmiddels volgen twee 
jongeren weer onderwijs. Van de overige jongeren is het thuiszittersproces afgesloten en een proces voor 
risicoleerling gestart.  
 

Absoluut verzuim 

Er is sprake van absoluut verzuim wanneer een 
leer- of kwalificatieplichtige jongere niet staat 
ingeschreven bij een school of onderwijsinstelling en 
geen vrijstelling heeft.  
 
In 2015-2016 is bij 20 leerlingen  uit Katwijk absoluut  
verzuim geconstateerd. Vijf absoluut verzuimers 
volgen inmiddels onderwijs, vier jongeren zijn in 
afwachting van een vrijstelling. Vijf jongeren hebben 
de leeftijdsgrens bereikt of zijn verhuisd. De overige 
processen zijn nog niet afgesloten.  
 
Katwijk kende naast de 20 reguliere absoluut 
verzuimers, 26 anderstaligen die als absoluut 
verzuimer werden geregistreerd omdat zij in 
afwachting waren van onderwijs. Een groot deel van 
deze groep volgt inmiddels onderwijs. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Schoolcontroles 

Dit schooljaar zijn alle 30 scholen in Katwijk bezocht door de leerplichtambtenaar, bij alle scholen was de 
verzuimregistratie op orde.  
 

RMC 

18+ verzuim

In schooljaar 2015-2016 zijn in Katwijk 354 
meldingen van 18+ verzuim gedaan. Deze 
meldingen hadden betrekking op 184 jongeren. 
Zowel het aantal meldingen als het aantal jongeren 
met een verzuimmelding is gedaald. Nagenoeg alle 
meldingen zijn afkomstig van het mbo.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2014-2015 2015-2016 

In afwachting van vrijstelling 2 4 

Jongere wacht op instroommoment 5 4 

Zorgtraject vooraf aan inschrijving 1 3 

Verhuisd maar niet uitgeschreven GBA 6 2 

Jongere wil niet naar school 1 1 

Ouders sturen kind niet naar school - 1 

Wordt niet op school aangenomen 1 1 

Zoeken naar passend onderwijs 1  

In onderzoek - 4 

Totaal 17 20 

 2014-2015 2015-2016 

Meldingen 401 354 

Jongeren met melding 203 184 

Tabel 5: Aantal meldingen 18+ verzuim 

Tabel 4: Geconstateerd absoluut verzuim naar leeftijd en reden 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 

Katwijk 

Constateringen en afdoeningen 
 
Van de 354 meldingen zijn er 61 geconstateerd. 
Deze geconstateerde meldingen hebben betrekking 
op 40 jongeren. Het grootste deel van de meldingen 
is ter kennisgeving aangenomen. Scholen zijn 
verplicht iedere 16 uur in vier weken te melden, ook 
als ze zelf het verzuim oppakken.  
 
 
 
 
 

 

 

RMC begeleiding 

In 2015-2016 zijn er 49 nieuwe trajecten gestart voor jongeren uit Katwijk, in 2014-2015 waren dat er 32. 
Afgelopen schooljaar werden 12 jongeren preventief begeleid omdat zij dreigden uit te vallen. 37 trajecten 
hadden betrekking op VSV’ers, hiervan zijn 17 in het schooljaar 2015-2016 VSV’er geworden.  
 
De trajecten worden afgesloten als de actieve begeleiding stopt. In 2015-2016 werden 331 VSV-trajecten en 16 
preventieve trajecten voor jongeren uit Katwijk afgesloten. Vorig jaar waren dit er respectievelijk 15 en 14. De 
tabel hieronder geeft de resultaten van de 33 afgesloten VSV-trajecten weer.  
 
Van de 16 afgesloten preventieve trajecten resulteerden er 10 in onderwijs, nog eens twee jongeren gaven aan 
plannen te hebben om (weer) te starten met een opleiding. Twee jongeren zijn gaan werken. Van één jongere is 
het traject afgesloten vanwege een zorgvraag.  
 
 

 
 

                                                      
1 De cijfers van de gestarte en afgesloten trajecten staan los van elkaar. Een afgesloten traject kan ook in een eerder schoolj aar zijn 

gestart.   

Afdoening Aantal % 

Geconsta-

teerd 

Verzuim afgehandeld: afspraken 35 9,9% 

Verzuim afgehandeld: gaat zich 

uitschrijven 
10 2,8% 

Verzuim afgehandeld: RMC 2 0,6% 

Verzuim afgehandeld: Onbereikbaar 10 2,8% 

Verzuim afgehandeld: Leeftijdsgrens 

bereikt 
1 0,3% 

Verzuim niet verwijtbaar 3 0,8% 

Totaal 61 17,2% 

Verzuim niet geconstateerd 2 0,6% 

Geen 

afdoening 

bepaald 

Ter kennisgeving aangenomen 289 81,6% 

Niet in behandeling genomen 1 0,3% 

In onderzoek 1 0,3% 

Totaal 291 82,2% 

Totaal 354 100% 

 Aantal % 

Opleiding 7 21,2% 

Werk 14 42,4% 

Ketenpartner 3 9,1% 

Niet geïnteresseerd of voortijdig afgehaakt 

maar inmiddels op onderwijs 

1 3,0% 

Niet gekomen na uitnodiging 4 12,1% 

Niet meer geïnteresseerd 1 3,0% 

Begeleiding niet mogelijk 2 6,1% 

Taalproblematiek 1 3,0% 

Totaal 33 100% 

Tabel 6: Wijze van afsluiten verzuimprocessen 18+ 

Tabel 6: Resultaten afgesloten trajecten 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 

Leiden 

Leerplicht 

Relatief verzuim 

Op 1 januari 2016 stonden er 14.336 jongeren in de 
leeftijd van 5 tot en met 17 jaar ingeschreven in 
Leiden. In het schooljaar 2015-2016 werden 701 
meldingen gedaan, tegenover 7431 vorig jaar. Deze 
meldingen hadden betrekking op 473 leerlingen, 
vorig jaar waren dit er 483. Dit betekent dat 3,3% 
van de leer- en kwalificatieplichtige jongeren uit 
Leiden afgelopen jaar één of meerdere 
verzuimmeldingen had. In de regio Holland Rijnland 
ligt dit percentage op 2,4%.  
 
De meldingen zijn voornamelijk afkomstig uit het 
voortgezet onderwijs en middelbaar 
beroepsonderwijs. Het spijbel- en signaal verzuim is 
ligt toegenomen, daartegenover is het luxeverzuim 
en het verzuim uit het mbo gedaald. De stijging van 
signaalverzuim is tevens terug te zien in de regio 
Holland Rijnland. Met name bij een aantal scholen is 
het signaalverzuim sterk toegenomen, Leiden heeft 
relatief veel jongeren op deze scholen.  
  
 
Constateringen en afdoeningen 
 
Van de 701 meldingen zijn er 463 (65,9%) 
geconstateerd. Deze hebben betrekking op 342 
jongeren. Het merendeel van de geconstateerde 
meldingen is afgesloten met een waarschuwing. 
Voor ruim een kwart van de meldingen is geen 
afdoening bepaald. Deze zijn voor een groot deel ter 
kennisgeving aangenomen. Dit betekent dat de 
school eerst zelf in gesprek gaat met de jongere. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1
 In dit jaarverslag zijn de meldingen van 4-jarigen niet 
meegerekend. Hierdoor verschillen enkele cijfers met de cijfers 
van het jaarverslag van vorig jaar.  

Verzuimsoort 2014-2015 2015-2016 

Luxe verzuim 40 35 

Spijbelverzuim 152 167 

Signaalverzuim 154 175 

Spijbel/signaalverzuim (mbo) 397 324 

Totaal 743 701 

Afdoening Aantal % 

Geconsta-

teerd 

Verzuim afgehandeld: waarschuwing 237 33,8% 

Verzuim afgehandeld: afspraken 94 13,4% 

Verzuim afgehandeld: Halt 38 5,4% 

Verzuim afgehandeld: PV 31 4,4% 

Verzuim afgehandeld: Toestemming 10 1,4% 

Verzuim afgehandeld: Verhuisd 7 1,0% 

Verzuim afgehandeld: Vrijstelling 1 0,1% 

Verzuim afgehandeld: 

Zorgverwijzing 
1 0,1% 

Verzuim niet verwijtbaar 44 6,3% 

Totaal 463 65,9% 

Verzuim niet geconstateerd 48 6,8% 

Geen 

afdoening 

bepaald 

In onderzoek 20 2,9% 

Ter kennisgeving aangenomen 170 24,3% 

Totaal 190 27,2% 

Totaal 701 100% 

Figuur 1: Percentage meldingen relatief verzuim naar 
schoolsoort 
 
 
 

Tabel 1: Aantal meldingen relatief verzuim naar verzuimsoort 

Tabel 2: Wijze van afsluiten verzuimprocessen relatief verzuim  
 
 

701 47%
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 

Leiden 

Vrijstellingen

Leer-of kwalificatieplichtige jongeren kunnen op 
basis van een aantal redenen een vrijstelling 
aanvragen. Leiden kende in het schooljaar 2015-
2016 102 jongeren met een vrijstelling, in 2014-2015 
waren dit er nog 121. In totaal had 0,7% van de leer- 
en kwalificatieplichtige jongeren uit Leiden een 
vrijstelling in 2015-2016. 42 van de 102 vrijstellingen 
werden in het schooljaar 2015-2016 afgegeven, de 
overige vrijstellingen zijn afkomstig uit een eerder 
schooljaar.   
 
 
 
 

 

Thuiszitters

Thuiszitters zijn jongeren die staan ingeschreven op 
een school maar zonder geldige reden vier weken of 
langer verzuimen. 
 
In het schooljaar 2015-2016 kwamen 14 thuiszitters 
uit Leiden. Hiervan kwamen er zeven van het 
voortgezet onderwijs, vier van het speciaal 
onderwijs en drie van het basisonderwijs. 10 
jongeren zaten drie maanden of langer thuis.  
 
De tabel hiernaast geeft de redenen van thuiszitten 
weer. Inmiddels gaan zeven jongeren weer naar 
school. De overige jongeren worden risicoleerling of 
hebben een zorgverwijzing.  
 

 

 
 
 
 
 

Absoluut verzuim 

Er is sprake van absoluut verzuim wanneer een 
leer- of kwalificatieplichtige jongere niet staat 
ingeschreven bij een school of onderwijsinstelling en 
geen vrijstelling heeft.  
 
In 2015-2016 is bij 50 leerlingen uit Leiden absoluut 
verzuim geconstateerd. De reden hiervan is 
weergegeven in tabel 5. 12 absoluut verzuimers 
volgen inmiddels onderwijs, vier jongeren zijn in 
afwachting van een vrijstelling. Van zeven jongeren 
is het proces afgesloten met een PV. De overige 
processen zijn afgesloten omdat de jongere is 
verhuisd of de leeftijdsgrens heeft bereikt. 13 
processen zijn nog in onderzoek.   
 
 
 
 
 

Leiden kende naast de 50 reguliere absoluut 
verzuimers, negen anderstaligen die als  
absoluut verzuimer werden geregistreerd omdat zij in 
afwachting waren van onderwijs. Een groot deel van 
deze groep volgt inmiddels onderwijs.  

 
 
 

 
  

  

Reden voor vrijstelling 2014-2015 2015-2016 

Vervangende leerplicht: inschrijving op 
andere school of instelling (16-jarigen) 
(art. 3b) 

1 2 

Inschrijvingsplicht; trekkend bestaan 
(art. 5a) 

2 1 

Inschrijvingsplicht: lichamelijke en/of 
psychische gronden (art. 5 onder a) 

41 34 

Inschrijvingsplicht: bedenking tegen richting 
van het onderwijs (art. 5 onder a) 

7 7 

Inschrijvingsplicht: het volgen van onderwijs 
in het buitenland  (art. 5 onder c) 

51 42 

Geregeld schoolbezoek gewichtige 
omstandigheden (art. 11g) 

3 8 

Vrijstelling kwalificatieplicht: volgen van 
ander onderwijs (art. 15) 

16 8 

Totaal 121 102 

Reden voor thuiszitten 2014-2015 2015-2016 

Jongere kan (en wil) niet naar school 2 6 

Zoeken naar passend onderwijs 6 3 

Zorgtraject voorafgaand aan onderwijs 7 2 

Ouders sturen kind niet naar school 2 1 

Toegang tot school ontzegd - 1 

In afwachting van inschrijving 1 1 

Wachtlijst zorgtraject 1 - 

In onderzoek 4 - 

Totaal 23 14 

 2014-2015 2015-2016 

In afwachting van vrijstelling 8 2 

Jongere wacht op instroommoment 8 11 

Zorgtraject vooraf aan inschrijving 3 2 

Wordt niet op school aangenomen - 6 

Jongere wil niet naar school 3 3 

Ouders sturen kind niet naar school - 4 

Zoeken naar passend onderwijs 2 5 

Verhuisd maar niet uitgeschreven GBA 17 9 

In onderzoek - 8 

Totaal 41 50 

Tabel 5: Geconstateerd absoluut verzuim naar leeftijd en reden 

Tabel 4: Reden van thuiszitten 

Tabel 3: Aantal vrijstellingen naar reden 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 

Leiden 

Schoolcontroles 

Dit schooljaar zijn alle 47 scholen in Leiden bezocht door de leerplichtambtenaar. Bij 44 scholen was de 
verzuimregistratie op orde. Bij drie scholen was de registratie niet op orde, hiervan wordt één school opnieuw 
bezocht.  
 

RMC 

18+ verzuim

In schooljaar 2015-2016 zijn in Leiden 1297 
meldingen van 18+ verzuim gedaan. Deze 
meldingen hadden betrekking op 428 jongeren. Het 
aantal meldingen gestegen terwijl het aantal 
jongeren met een verzuimmelding is gedaald. Er zijn 
meer jongeren met meerdere meldingen, deze trend 
is ook terug te zien in de cijfers van de gehele regio.   
 
Constateringen en afdoeningen 
 
Van de 1297 meldingen zijn er 236 (18,2%) 
geconstateerd. Deze geconstateerde meldingen 
hebben betrekking op 120 jongeren. Het grootste 
deel van de meldingen is ter kennisgeving 
aangenomen. Scholen zijn verplicht iedere 16 uur in 
vier weken te melden, ook als ze zelf het verzuim 
oppakken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

RMC begeleiding

 
In 2015-2016 zijn er 128 nieuwe trajecten gestart 
voor jongeren uit Leiden, vorig jaar waren dit er 127. 
26 jongeren werden preventief begeleid omdat zij 
dreigden uit te vallen. 102 trajecten hadden 
betrekking op VSV’ers, hiervan zijn 39 in het 
schooljaar 2015-2016 VSV’er geworden. De 
trajecten worden afgesloten als de actieve 
begeleiding stopt. In 2015-2016 werden 892 VSV-
trajecten en 36 preventieve trajecten voor jongeren 
uit Leiden afgesloten. Vorig jaar waren dit er 
respectievelijk 89 en 40.  De tabellen hiernaast 
geven de resultaten van deze trajecten weer. 
 
 

                                                      
2 De cijfers van de gestarte en afgesloten trajecten staan los 

van elkaar. Een afgesloten traject kan ook in een eerder 
schooljaar zijn gestart.   

 

 

 2014-2105 2015-2016 

Meldingen 1202 1297 

Jongeren met melding 485 428 

Afdoening Aantal % 

Geconstateerd Verzuim afgehandeld: afspraken 142 10,9% 

Verzuim afgehandeld: gaat zich 

uitschrijven 
27 2,1% 

Verzuim afgehandeld: RMC 3 0,2% 

Verzuim afgehandeld: Onbereikbaar 49 3,8% 

Verzuim afgehandeld: Leeftijdsgrens 

bereikt 
1 0,1% 

Verzuim niet verwijtbaar 14 1,1% 

Totaal 236 18,2% 

Verzuim niet geconstateerd 18 1,4% 

Geen 

afdoening 

bepaald 

Ter kennisgeving aangenomen 950 73,2% 

Niet in behandeling genomen 87 6,7% 

Geen reactie school 4 0,3% 

In onderzoek 2 0,2% 

Totaal 1043 80,4% 

Totaal 1297 100% 

 Aantal % 

Opleiding 31 34,8% 

Werk 14 15,7% 

Ketenpartner 22 24,7% 

Niet geïnteresseerd of voortijdig 

afgehaakt maar inmiddels op 

onderwijs 

6 6,7% 

Niet gekomen na uitnodiging 6 6,7% 

Niet meer geïnteresseerd 6 6,7% 

Overig 4 4,5% 

Totaal 89 100% 

 Aantal % 

Onderwijs 21 58,3% 

Werk 5 13,8% 

Ketenpartner 4 11,1% 

VSV-traject 2 5,6% 

Overig 4 11,1% 

Totaal 36 100% 

Tabel 6: Aantal meldingen 18+ verzuim 

Tabel 7: Wijze van afsluiten verzuimprocessen 18+ 

Tabel 8: Resultaten afgesloten VSV-trajecten 

Tabel 9: Resultaten afgesloten preventieve trajecten 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 

Leiderdorp 

Leerplicht 

Relatief verzuim 

Op 1 januari 2016 stonden er 4.139 jongeren in de 
leeftijd van 5 tot en met 17 jaar ingeschreven in 
Leiderdorp. In het schooljaar 2015-2016 werden 141 
meldingen gedaan, tegenover 158 vorig jaar. Deze 
meldingen hadden betrekking op 95 leerlingen, vorig 
jaar waren dit er 93. Dit betekent dat 2,3% van de 
leer- en kwalificatieplichtige jongeren uit Leiderdorp 
afgelopen jaar een of meerdere verzuimmeldingen 
had. In de regio Holland Rijnland ligt dit percentage 
op 2,4%.  
 
De meldingen zijn voornamelijk afkomstig uit het 
voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.  
 
 
 
 
Constateringen en afdoeningen 
 
Van de 141 meldingen zijn er 97 (68,8%) 
geconstateerd. Deze hebben betrekking op 70 
jongeren. Het merendeel van de geconstateerde 
meldingen is afgesloten met een waarschuwing. 
Voor ruim 25% van de meldingen is geen afdoening 
bepaald. Een groot deel hiervan is ter kennisgeving 
aangenomen. Dit betekent dat school eerst zelf in 
gesprek gaat met de jongere.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Vrijstellingen

Leer-of kwalificatieplichtige jongeren kunnen op 
basis van een aantal redenen een vrijstelling 
aanvragen. Leiderdorp kende in het schooljaar 
2015-2016 33 jongeren met een vrijstelling, in 
tegenstelling tot 39 vorig jaar. In totaal had 0,8% van 
de leer- en kwalificatieplichtige jongeren uit 
Leiderdorp in 2015-2016 een vrijstelling. Vijf van de 
33 vrijstellingen werden in het schooljaar 2015-2016 
afgegeven, de overige vrijstellingen zijn afkomstig 
uit een eerder schooljaar.   
 
 

 

 
 
 
  

Verzuimsoort 2014-2015 2015-2016 

Luxe verzuim 0 5 

Spijbelverzuim 23 25 

Signaalverzuim 24 30 

Spijbel/signaalverzuim (mbo) 111 81 

Totaal 158 141 

Afdoening Aantal % 

Geconsta-

teerd 

Verzuim afgehandeld: waarschuwing 47 33,3% 

Verzuim afgehandeld: afspraken 29 20,6% 

Verzuim afgehandeld: Halt 8 5,7% 

Verzuim afgehandeld: PV 2 1,4% 

Verzuim afgehandeld: Toestemming 3 2,1% 

Verzuim niet verwijtbaar 8 5,7% 

Totaal 97 68,8% 

Verzuim niet geconstateerd 8 5,7% 

Geen 

afdoening 

bepaald 

In onderzoek 1 0,7% 

Ter kennisgeving aangenomen 35 24,8% 

Totaal 36 25,5% 

Totaal 141 100% 

Reden voor vrijstelling 2014-2015 2015-2016 

Vervangende leerplicht inschrijving op 

andere school (16-jarigen) (art. 3b) 
2 - 

Inschrijvingsplicht: lichamelijke en/of 
psychische gronden (art. 5 onder a) 

22 21 

Inschrijvingsplicht: bedenking tegen richting 
van het onderwijs (art. 5 onder b) 

3 3 

Inschrijvingsplicht: het volgen van onderwijs 
in het buitenland (art. 5 onder c) 

8 6 

Geregeld schoolbezoek gewichtige 
omstandigheden (art. 11g) 

- 2 

Vrijstelling kwalificatieplicht: volgen van 
ander onderwijs (art. 15) 

4 1 

Totaal 39 33 

Figuur 1: Percentage meldingen relatief verzuim naar 
schoolsoort 
 
 
 

Tabel 1: Aantal meldingen relatief verzuim naar verzuimsoort 

Tabel 2: Wijze van afsluiten verzuimprocessen relatief verzuim  
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Tabel 3: Aantal vrijstellingen naar reden 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 

Leiderdorp 

Thuiszitters

Thuiszitters zijn jongeren die staan ingeschreven op een school maar zonder geldige reden vier weken of langer 
verzuimen. 
 
In het schooljaar 2015-2016 waren er vier thuiszitters woonachtig in Leiderdorp, vorig jaar waren dit er twee. 
Twee van de thuiszitters zijn afkomstig van het voortgezet onderwijs en twee van het speciaal onderwijs. Drie 
van de vier thuiszitters zaten drie maanden of langer thuis. Twee jongeren werden geregistreerd als thuiszitter 
omdat ze niet naar school konden (en wilden). Eén van deze processen wordt nog onderzocht, de andere 
thuiszitter heeft inmiddels de leeftijdsgrens bereikt.  Eén jongere zat thuis vanwege wachtlijstproblematiek, 
inmiddels volgt de jongere weer onderwijs. Tot slot zat een jongere thuis vanwege een zorgvraag. Het 
thuiszittersproces van deze jongere is inmiddels afgesloten, de jongere wordt risicoleerling.  
 

Absoluut verzuim

Er is sprake van absoluut verzuim wanneer een 
leer- of kwalificatieplichtige jongere niet staat 
ingeschreven bij een school of onderwijsinstelling en 
geen vrijstelling heeft.  
 
In 2015-2016 is bij 14 leerlingen uit Leiderdorp 
absoluut verzuim geconstateerd, vorig jaar waren dit 
er zeven. De tabel hiernaast geeft de redenen van 
absoluut verzuim weer. Inmiddels zijn 10 processen 
afgesloten; vier jongeren gaan weer naar school, 
een jongere heeft een vrijstelling. De overige 
processen zijn afgesloten omdat de jongere is 
verhuisd of de leeftijdsgrens heeft bereikt.  

 

 
 

 

Schoolcontroles 

Dit schooljaar zijn alle 13 scholen in Leiderdorp bezocht door de leerplichtambtenaar, bij alle scholen was de 
verzuimregistratie op orde.  
 

RMC 

18+ verzuim

In schooljaar 2015-2016 zijn in Leiderdorp 168 
meldingen van 18+ verzuim gedaan. Deze 
meldingen hadden betrekking op 85 jongeren. Zowel 
het aantal meldingen als het aantal jongeren met 
een melding is toegenomen ten opzichte van vorig 
jaar.  
 
De meldingen zijn bijna geheel toe te schrijven aan 
het mbo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2014-2015 2015-2016 

In afwachting van vrijstelling 2 1 

Jongere wacht op instroommoment - 4 

Zorgtraject vooraf aan inschrijving 1 1 

Wordt niet op school aangenomen 1 2 

Jongere wil niet naar school 1 - 

Verhuisd maar niet uitgeschreven GBA 2 3 

In onderzoek - 3 

Totaal 7 14 

 2014-2015 2015-2016- 

Meldingen 122 168 

Jongeren met melding 69 85 

Tabel 5: Aantal meldingen 18+ verzuim 

Tabel 4: Reden van absoluut verzuim 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 

Leiderdorp 

Constateringen en afdoeningen 
 
Van de 168 meldingen zijn er 34 geconstateerd. 
Deze geconstateerde meldingen hebben betrekking 
op 20 jongeren. Het grootste deel van de meldingen 
is ter kennisgeving aangenomen. Scholen zijn 
verplicht iedere 16 uur in vier weken te melden, ook 
als ze zelf het verzuim oppakken. 
 
 
 
 
 
 

  

 

RMC begeleiding 

In 2015-2016 zijn er 24 nieuwe trajecten gestart voor jongeren uit Leiderdorp, vorig jaar waren dit er 17. In 2015-
2016 werden acht jongeren preventief begeleid omdat zij dreigden uit te vallen. 16 trajecten hadden betrekking 
op VSV’ers. Hiervan zijn er zeven dit jaar VSV’er geworden.  
 
De trajecten worden afgesloten als de actieve begeleiding stopt. In 2015-2016 werden 15 VSV-trajecten1 en vier 
preventieve trajecten afgesloten. Vorig schooljaar waren dit er respectievelijk 14 en zeven.   
 
Tabel 7 geeft de resultaten van de afgesloten VSV-trajecten weer. Bij de afgesloten preventieve trajecten werden 
alle vier de jongeren teruggeleid naar onderwijs.  
 
 

 
 
 

                                                      
1 De cijfers van de gestarte en afgesloten trajecten staan los van elkaar. Een afgesloten traject kan ook in een eerder schooljaar zijn 

gestart.   

Afdoening Aantal % 

Geconsta-

teerd 

Verzuim afgehandeld: afspraken 14 8.3% 

Verzuim afgehandeld: gaat zich 

uitschrijven 
5 3,0% 

Verzuim afgehandeld: onbereikbaar 10 6,0% 

Verzuim niet verwijtbaar 5 3,0% 

Totaal 34 20,3% 

Verzuim niet geconstateerd 3 1,8% 

Geen 

afdoening 

bepaald 

Ter kennisgeving aangenomen 120 71,4% 

Niet in behandeling genomen 10 6,0% 

Geen reactie school 1 0,6% 

Totaal 131 78,0% 

Totaal 168 100% 

 Aantal % 

Opleiding 5 33,3% 

Werk 1 6,7% 

Ketenpartner 2 13,3% 

Niet geïnteresseerd of voortijdig 

afgehaakt maar inmiddels op 

onderwijs 

2 13,3% 

Niet gekomen na uitnodiging 2 13,3% 

Niet meer geïnteresseerd 1 6,7% 

Overig 2 13,3% 

Totaal 15 100% 

Tabel 6: Wijze van afsluiten verzuimprocessen 18+ 

Tabel 7: Resultaten afgesloten trajecten 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 

Lisse 

Leerplicht 

Relatief verzuim 

Op 1 januari 2016 stonden er 3.415 jongeren in de 
leeftijd van 5 tot en met 17 jaar ingeschreven in 
Lisse. In het schooljaar 2015-2016 werden 76 
meldingen gedaan, tegenover 125 vorig jaar. Deze 
meldingen hadden betrekking op 62 leerlingen, vorig 
jaar waren dit er 84. Dit betekent dat 1,8% van de 
leer- en kwalificatieplichtige jongeren uit Lisse 
afgelopen jaar een of meerdere verzuimmeldingen 
had. In de regio Holland Rijnland ligt dit percentage 
op 2,4%.  
 
De meldingen zijn voornamelijk afkomstig uit het 
voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.  
Lisse kent een toename in luxe en signaalverzuim, 
de overige verzuimsoorten zijn afgenomen. In de 
regio Holland Rijnland is tevens een toename te 
zien in het aantal meldingen van signaalverzuim. 
Met name bij een aantal scholen is het 
signaalverzuim sterk toegenomen, Lisse heeft 
relatief veel jongeren op deze scholen.   
 
 
Constateringen en afdoeningen 
 
Van de 76 meldingen zijn er 49 (64,4%) 
geconstateerd. Deze hebben betrekking op 41 
jongeren. Het merendeel van de geconstateerde 
meldingen is afgesloten met een waarschuwing. 
Voor 25% van de meldingen is geen afdoening 
bepaald. Een groot deel hiervan is ter kennisgeving 
aangenomen. Dit betekent dat de school eerst zelf 
in gesprek gaat met de jongere.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Vrijstellingen

Leer- of kwalificatieplichtige jongeren kunnen op 
basis van een aantal redenen een vrijstelling 
aanvragen. Lisse kende in het schooljaar 2015-2016 
13 jongeren met een vrijstelling. In totaal had 0,4% 
van de leer- en kwalificatieplichtige jongeren uit 
Lisse in 2015-2016 een vrijstelling. Vijf van de 13 
vrijstellingen werden in het schooljaar 2015-2016 
afgegeven, de overige vrijstellingen zijn afkomstig 
uit een eerder schooljaar.   
 
 

 

 
 

  

Verzuimsoort 2014-2015 2015-2016 

Luxe verzuim 5 10 

Spijbelverzuim 28 16 

Signaalverzuim 14 27 

Spijbel/signaalverzuim (mbo) 78 23 

Totaal 125 76 

Afdoening Aantal % 

Geconsta-

teerd 

Verzuim afgehandeld: waarschuwing 28 36,8% 

Verzuim afgehandeld: afspraken 8 10,5% 

Verzuim afgehandeld: Halt 7 9,2% 

Verzuim afgehandeld: PV 5 6,6% 

Verzuim niet verwijtbaar 1 1,3% 

Totaal 49 64,4% 

Verzuim niet geconstateerd 8 10,5% 

Geen 

afdoening 

bepaald 

In onderzoek 1 1,3% 

Ter kennisgeving aangenomen 18 23,7% 

Totaal 19 25,0% 

Totaal 76 100% 

Reden voor vrijstelling 2014-2015 2015-2016 

inschrijvingsplicht: lichamelijke en/of 
psychische gronden(5 onder a) 

8 9 

inschrijvingsplicht: bedenking tegen richting 
van het onderwijs (5 onder b) 

- 1 

inschrijvingsplicht: het volgen van onderwijs in 
het buitenland (5 onder c) 

3 2 

Geregeld schoolbezoek: gewichtige 
omstandigheden (11g) 

4 - 

Vrijstelling kwalificatieplicht: volgen van ander 
onderwijs (art. 15) 

5 1 

Totaal 20 13 

Figuur 1: Percentage meldingen relatief verzuim naar 
schoolsoort 
 
 
 

Tabel 1: Aantal meldingen relatief verzuim naar verzuimsoort 

Tabel 2: Wijze van afsluiten verzuimprocessen relatief verzuim  
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Tabel 3: Aantal vrijstellingen naar reden 

76 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 

Lisse 

Absoluut verzuim 

Er is sprake van absoluut verzuim wanneer een 
leer- of kwalificatieplichtige jongere niet staat 
ingeschreven bij een school of onderwijsinstelling en 
geen vrijstelling heeft.  
 
In 2015-2016 is bij zeven leerlingen uit Lisse 
absoluut verzuim geconstateerd. In de tabel 
hiernaast zijn de redenen van absoluut verzuim 
weergegeven. Inmiddels gaan drie jongeren weer 
naar school, nog eens drie jongeren hebben een 
vrijstelling. Van een jongeren is het proces 
afgesloten omdat de leeftijdsgrens is bereikt.  
Lisse kende naast de zeven reguliere absoluut 
verzuimers, vijf anderstaligen die als absoluut 
verzuimer werden geregistreerd omdat zij in 
afwachting waren van onderwijs. Inmiddels volgen 
de meeste van deze jongeren onderwijs. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schoolcontroles 

Dit schooljaar zijn alle 10 scholen in Lisse bezocht door de leerplichtambtenaar, bij alle scholen was de 
verzuimregistratie op orde.  
 

RMC 

18+ verzuim

In schooljaar 2015-2016 zijn in Lisse 122 meldingen 
van 18+ verzuim gedaan. Deze meldingen hadden 
betrekking op 52 jongeren. Het aantal meldingen is 
licht gestegen ten opzichte van vorig jaar, het aantal 
jongeren waarover gemeld is echter licht gedaald. 
Er zij dus meer jongeren met meerdere meldingen 
dan vorig jaar. Alle meldingen zijn afkomstig van het 
mbo. 
 
Constateringen en afdoeningen 
 
Van de 122 meldingen zijn er 12 geconstateerd. 
Deze geconstateerde meldingen hebben betrekking 
op acht jongeren. Het grootste deel van de 
meldingen is ter kennisgeving aangenomen. 
Scholen zijn verplicht iedere 16 uur in vier weken te 
melden, ook als ze zelf het verzuim oppakken.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 2014-2015 2015-2016 

In afwachting van vrijstelling 1 3 

Jongere wacht op instroommoment 1 1 

Verhuisd maar niet uitgeschreven GBA 1 - 

Zoeken naar passend onderwijs 1 2 

Jongere wil niet naar school - 1 

Totaal 4 7 

Afdoening Aantal % 

Geconstateerd Verzuim afgehandeld: afspraken 11 9,0% 

Verzuim afgehandeld: gaat zich 

uitschrijven 
1 0,8% 

Totaal 12 9,8% 

Verzuim niet geconstateerd 5 4,1% 

Geen 

afdoening 

bepaald 

Ter kennisgeving aangenomen 104 85,2% 

Niet in behandeling genomen 1 0,8% 

Totaal 105 86,0% 

Totaal 122 100% 

 2014-2015 2015-2016 

Meldingen 104 122 

Jongeren met melding 56 52 

Tabel 5: Aantal meldingen 18+ verzuim 

Tabel 6: Wijze van afsluiten verzuimprocessen 18+ 

Tabel 4: Reden van absoluut verzuim  
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 

Lisse 

RMC begeleiding 

In 2015-2016 zijn er 20 nieuwe trajecten gestart voor jongeren uit Lisse, vorig jaar waren dat er 24. Twee 
jongeren werden dit jaar preventief begeleid omdat zij dreigden uit te vallen. 18 trajecten hadden betrekking op 
VSV’ers. Hiervan zijn acht jongeren dit schooljaar VSV’er geworden.  
 
De trajecten worden afgesloten als de actieve begeleiding stopt. In 2015-2016 werden 171 VSV-trajecten en zes 
preventieve trajecten voor jongeren uit Lisse afgesloten. Vorig jaar waren dit er respectievelijk 12 en zeven.  
 
Tabel 7 geeft de resultaten van de afgesloten VSV-trajecten weer. Bij de afgesloten preventieve trajecten werden 
alle drie de jongeren teruggeleid naar onderwijs. Eén jongere heeft plannen om te starten met een opleiding, één 
jongere werd overgedragen aan een ketenpartner en voor één jongere werd een VSV-traject gestart.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 De cijfers van de gestarte en afgesloten trajecten staan los van elkaar. Een afgesloten traject kan ook in een eerder schoolj aar zijn 

gestart.   
 
Lisse had in 2015-2016 geen thuiszitters.  

 Aantal % 

Opleiding 3 17,6% 

Werk 4 23,5% 

Ketenpartner 4 23,5% 

Niet geinteresseerd of voortijdig 

afgehaakt maar inmiddels op 

onderwijs 

1 5,9% 

Niet gekomen na uitnodiging 1 5,9% 

Niet meer geïnteresseerd 1 5,9% 

Overig 3 17,6% 

Totaal 17 100% 

Tabel 7: Resultaten afgesloten trajecten 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 

Noordwijk 

Leerplicht 

Relatief verzuim 

Op 1 januari 2016 stonden er 3.539 jongeren in de 
leeftijd van 5 tot en met 17 jaar ingeschreven in 
Noordwijk. In het schooljaar 2015-2016 werden 111 
meldingen gedaan, tegenover 106 vorig jaar. Deze 
meldingen hadden betrekking op 77 leerlingen, vorig 
jaar waren dit er 79. Dit betekent dat 2,2% van de 
leer- en kwalificatieplichtige jongeren uit Noordwijk 
afgelopen jaar een of meerdere verzuimmeldingen 
had. In de regio Holland Rijnland ligt dit percentage 
op 2,4%.  
 
De meldingen zijn voor circa twee derde afkomstig 
uit het mbo. Wat betreft de verzuimsoorten is alleen 
het aantal meldingen uit het mbo 
(spijbel/signaalverzuim) toegenomen. Dit komt 
onder andere door het hoge aantal meldingen dat 
het mbo heeft gedaan.  
 
 
Constateringen en afdoeningen 
 
Van de 111 meldingen zijn er 77 (69,3%) 
geconstateerd. Deze hebben betrekking op 56 
jongeren. Het merendeel van de geconstateerde 
meldingen is afgesloten met een waarschuwing. 
Voor ruim 26% van de meldingen is geen afdoening 
bepaald. Een groot deel hiervan is ter kennisgeving 
aangenomen. Dit betekent dat de school eerst zelf 
in gesprek gaat met de jongere.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vrijstellingen

Leer-of kwalificatieplichtige jongeren kunnen op 
basis van een aantal redenen een vrijstelling 
aanvragen. Noordwijk kende in het schooljaar 2015-
2016 35 jongeren met een vrijstelling, twee minder 
dan vorig jaar. In totaal had 1% van de leer- en 
kwalificatieplichtige jongeren uit Noordwijk een 
vrijstelling in 2015-2016. 17 van de 35 vrijstellingen 
werden in het schooljaar 2015-2016 afgegeven, de 
overige vrijstellingen zijn afkomstig uit een eerder 
schooljaar.   
 
 

 

 
 
 
 
 

Afdoening Aantal % 

Geconsta-

teerd 

Verzuim afgehandeld: waarschuwing 35 31,5% 

Verzuim afgehandeld: afspraken 20 18,0% 

Verzuim afgehandeld: Halt 2 1,8% 

Verzuim afgehandeld: PV 7 6,3% 

Verzuim afgehandeld: Toestemming 2 1,8% 

Verzuim afgehandeld: Verhuisd 2 1,8% 

Verzuim afgehandeld: 

Zorgverwijzing 
1 0,9% 

Verzuim afgehandeld: Vrijstelling 1 0,9% 

Verzuim niet verwijtbaar 7 6,3% 

Totaal 77 69,3% 

Verzuim niet geconstateerd 5 4,5% 

Geen 

afdoening 

bepaald 

In onderzoek 1 0,9% 

Ter kennisgeving aangenomen 28 25,2% 

Totaal 29 26,1% 

Totaal 111 100% 

Verzuimsoort 2014-2015 2015-2016 

Luxe verzuim 5 4 

Spijbelverzuim 24 13 

Signaalverzuim 27 22 

Spijbel/signaalverzuim (mbo) 50 72 

Totaal 106 111 

Reden voor vrijstelling 2014-2015 2015-2016 

Vervangende leerplicht: inschrijving op 
andere school of instelling (16-jarigen)  
(art. 3b) 

- 3 

Inschrijvingsplicht: lichamelijke en/of 
psychische gronden (art5 on. der a) 

30 27 

Inschrijvingsplicht: het volgen van onderwijs 
in het buitenland (art. 5 onder c) 

5 5 

Vrijstelling kwalificatieplicht: volgen van niet 
regulier onderwijs (art. 15) 

2 - 

Totaal 37 35 

Figuur 1: Percentage meldingen relatief verzuim naar 
schoolsoort 
 
 
 

Tabel 1: Aantal meldingen relatief verzuim naar verzuimsoort 

Tabel 2: Wijze van afsluiten verzuimprocessen relatief verzuim  
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Tabel 3: Aantal vrijstellingen naar reden 

111 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 

Noordwijk 

Thuiszitters

Thuiszitters zijn jongeren die staan ingeschreven op een school maar zonder geldige reden vier weken of langer 
verzuimen. 
 
In het schooljaar 2015-2016 waren er, evenals vorig jaar, drie thuiszitters woonachtig in Noordwijk, twee 
afkomstig van het voortgezet onderwijs en één van het speciaal onderwijs. Alle thuiszitters zaten langer dan drie 
maanden thuis. Twee jongeren zaten thuis omdat zij niet naar school konden (en wilden), één jongere werd 
geregistreerd als thuiszitter omdat het door de ouders niet naar school werd gestuurd. Inmiddels gaat één 
jongere weer naar school, één heeft een zorgverwijzing en één wordt risicoleerling.  
 

Absoluut verzuim 

Er is sprake van absoluut verzuim wanneer een 
leer- of kwalificatieplichtige jongere niet staat 
ingeschreven bij een school of onderwijsinstelling en 
geen vrijstelling heeft.  
 
In 2015-2016 is bij 10 leerlingen uit Noordwijk 
absoluut verzuim geconstateerd. Inmiddels zijn vier 
jongeren vrijgesteld van onderwijs, één jongere gaat 
naar school. Voor één jongere is een PV opgesteld. 
De overige processen zijn afgesloten omdat de  
jongere is verhuisd of de leeftijdsgrens heeft bereikt. 
 

 

 
 

Schoolcontroles 

Dit schooljaar zijn alle 12 scholen in Noordwijk bezocht door de leerplichtambtenaar, bij alle scholen was de 
verzuimregistratie op orde.  
 

RMC 

18+ verzuim

In schooljaar 2015-2016 zijn in Noordwijk 161 
meldingen van 18+ verzuim gedaan. Deze 
meldingen hadden betrekking op 61 jongeren. Zowel 
het aantal meldingen als het aantal jongeren met 
een melding is afgenomen ten opzichte van vorig 
jaar. Nagenoeg alle meldingen waren afkomstig van 
het mbo.  
 
Constateringen en afdoeningen 
 

Van de 161 meldingen zijn er 29 geconstateerd. 
Deze geconstateerde meldingen hebben betrekking 
op 20 jongeren. Het grootste deel van de meldingen 
is ter kennisgeving aangenomen. Scholen zijn 
verplicht iedere 16 uur in vier weken te melden, ook 
als ze zelf het verzuim oppakken.  

 

 
 
 
 
 

 

 2014-2015 2015-2016 

In afwachting van vrijstelling 2 2 

Jongere wacht op instroommoment 1 2 

Zorgtraject vooraf aan inschrijving 2 2 

Jongere wil niet naar school 1 - 

Ouders sturen kind niet naar school - 1 

Verhuisd maar niet uitgeschreven GBA 1 3 

Totaal 7 10 

Afdoening Aantal % 

Geconstateerd Verzuim afgehandeld: afspraken 19 11,8% 

Verzuim afgehandeld: gaat zich 

uitschrijven 
4 2,5% 

Verzuim afgehandeld: RMC 1 0,6% 

Verzuim afgehandeld: Onbereikbaar 3 1,9% 

Verzuim niet verwijtbaar 2 1,2% 

Totaal 29 18,0% 

Verzuim niet geconstateerd 1 0,6% 

Geen 

afdoening 

bepaald 

Ter kennisgeving aangenomen 128 79,5% 

Niet in behandeling genomen 2 1,2% 

Geen reactie school 1 0,6% 

Totaal 131 81,3% 

Totaal 161 100% 

 2014-2015 2015-2016 

Meldingen 172 161 

Jongeren met melding 74 61 

Tabel 5: Aantal meldingen 18+ verzuim 

Tabel 6: Wijze van afsluiten verzuimprocessen 18+ 

Tabel 4: Reden van absoluut verzuim 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 

Noordwijk 

RMC begeleiding 

In 2015-2016 zijn er 18 nieuwe trajecten gestart voor jongeren uit Noordwijk, vorig jaar waren dit er 20. Vijf 
jongeren werden preventief begeleid omdat zij dreigden uit te vallen. 13 trajecten hadden betrekking op VSV’ers. 
Hiervan zijn vier jongeren dit schooljaar VSV’er geworden.  
 
De trajecten worden afgesloten als de actieve begeleiding stopt. In 2015-2016 werden 161 VSV-trajecten en vier 
preventieve trajecten voor jongeren uit Noordwijk afgesloten. Vorig jaar waren dat er respectievelijk 12 en vijf. 
De tabel hieronder geeft de resultaten van de VSV-trajecten weer. Van de preventieve trajecten resulteerden één 
in werk, één in school, één jongere is overgedragen aan een ketenpartner, tot slot werd één preventief proces 
opgevolgd door een VSV-traject.  
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                      
1 De cijfers van de gestarte en afgesloten trajecten staan los van elkaar. Een afgesloten traject kan ook in een eerder schoolj aar zijn 

gestart.   

 Aantal % 

Opleiding 3 18,8% 

Werk 8 50,0% 

Ketenpartner 1 6,3% 

Niet meer geïnteresseerd 1 6,3% 

Overig 3 18,8% 

Totaal 16 100 

Tabel 7: Resultaten afgesloten trajecten 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 

Noordwijkerhout 

Leerplicht 

Relatief verzuim 

Op 1 januari 2016 stonden er 2.488 jongeren in de 
leeftijd van 5 tot en met 17 jaar ingeschreven in 
Noordwijkerhout. In het schooljaar 2015-2016 
werden 78 meldingen gedaan, tegenover 115 vorig 
jaar. Deze meldingen hadden betrekking op 50 
leerlingen, vorig jaar waren dit er 73. Dit betekent 
dat 2,0% van de leer- en kwalificatieplichtige 
jongeren uit Noordwijkerhout afgelopen jaar één of 
meerdere verzuimmeldingen had. In de regio 
Holland Rijnland ligt dit percentage op 2,4%.  
 
De meldingen zijn bijna geheel toe te schrijven aan 
het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.  
Alle verzuimsoorten, met uitzondering van het 
signaal verzuim, zijn afgenomen ten opzichte van 
vorig jaar. Het signaal verzuim is licht toegenomen, 
deze trend is tevens te zien in de regio Holland 
Rijnland als geheel.  
  
 
Constateringen en afdoeningen 
 
Van de 78 meldingen zijn er 50 (64,1%) 
geconstateerd. Deze hebben betrekking op 30 
jongeren. Het merendeel van de geconstateerde 
meldingen is afgesloten met een waarschuwing. 
Voor ruim 26% van de meldingen is geen afdoening 
bepaald. Een groot deel hiervan is ter kennisgeving 
aangenomen. Dit betekent dat de school eerst zelf 
in gesprek gaat met de jongere.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vrijstellingen

Leer- of kwailificatieplichtige jongeren kunnen op 
basis van een aantal redenen een vrijstelling 
aanvragen. Noordwijkerhout kende in het schooljaar 
2015-2016 13 jongeren met een vrijstelling. In totaal 
had 0,5% van de leer- en kwalificatieplichtige 
jongeren uit Noordwijkerhout in 2015-2016 een 
vrijstelling. 7 van de 13 vrijstellingen werden in het 
schooljaar 2015-2016 afgegeven, de overige 
vrijstellingen zijn afkomstig uit een eerder 
schooljaar.   
 
 
 
 

 

 

  

Afdoening Aantal % 

Geconsta-

teerd 

Verzuim afgehandeld: waarschuwing 24 30,8% 

Verzuim afgehandeld: afspraken 14 17,9% 

Verzuim afgehandeld: Halt 1 1,3% 

Verzuim afgehandeld: PV 4 5,1% 

Verzuim afgehandeld: Toestemming 1 1,3% 

Verzuim niet verwijtbaar 6 7,7% 

Totaal 50 64,1 

Verzuim niet geconstateerd 7 9,0% 

Ter kennisgeving aangenomen 

(geen afdoening bepaald) 
21 26,9% 

Totaal 78 100% 

Verzuimsoort 2014-2015 2015-2016 

Luxe verzuim 5 0 

Spijbelverzuim 32 17 

Signaalverzuim 17 22 

Spijbel/signaalverzuim (mbo) 61 39 

Totaal 115 78 

Reden voor vrijstelling 2014-2015 2015-2016 

Vervangende leerplicht: inschrijving op 

andere school of instelling (16-jarigen) 

(art. 3b) 

2 1 

Inschrijvingsplicht: lichamelijke en/of 
psychische gronden(art. 5 onder a) 

9 7 

Inschrijvingsplicht: bedenking tegen 
richting van het onderwijs (art. 5 onder b) 

1 1 

Inschrijvingsplicht: het volgen van 
onderwijs in het buitenland  
(art. 5 onder c) 

4 3 

Geregeld schoolbezoek gewichtige 
omstandigheden (art. 11g) 

- 1 

Totaal 16 13 

Figuur 1: Percentage meldingen relatief verzuim naar 
schoolsoort 
 
 
 

Tabel 1: Aantal meldingen relatief verzuim naar verzuimsoort 

Tabel 2: Wijze van afsluiten verzuimprocessen relatief verzuim  
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Tabel 3: Aantal vrijstellingen naar reden 

78  
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 

Noordwijkerhout 

Thuiszitters

Thuiszitters zijn jongeren die staan ingeschreven op een school maar zonder geldige reden vier weken of langer 
verzuimen. 
 
In het schooljaar 2015-2016 waren er drie thuiszitters woonachtig in Noordwijkerhout, vorig jaar had 
Noordwijkerhout één thuiszitter. Twee thuiszitters zijn afkomstig van het mbo en één van het voortgezet 
onderwijs. Twee thuiszitters zaten langer dan drie maanden thuis. Twee jongeren zaten thuis omdat zij niet naar 
school konden (en wilden), inmiddels volgt één van deze jongeren weer onderwijs, de ander heeft toestemming 
om (tijdelijk) niet naar school te gaan. Eén jongere werd vanwege wachtlijstproblematiek als thuiszitter 
geregistreerd. Inmiddels is het thuiszittersproces van deze jongere afgesloten en een proces voor risicoleerling 
gestart.  
 

Absoluut verzuim 

Er is sprake van absoluut verzuim wanneer een 
leer- of kwalificatieplichtige jongere niet staat 
ingeschreven bij een school of onderwijsinstelling en 
geen vrijstelling heeft.  
 
Het geconstateerde absoluut verzuim in 
Noordwijkerhout is gestegen ten opzichte van vorig 
schooljaar, van één naar acht.  
De redenen van absoluut verzuim staan in de tabel 
hiernaast weergegeven.   
 
Inmiddels volgen vier jongeren (weer) onderwijs, 
één jongere is vrijgesteld, er is tevens één PV 
uitgeschreven.  De overige processen zijn 
afgesloten omdat de jongere is verhuisd. 
 

Noordwijkerhout had naast acht reguliere absoluut 
verzuimers, zes anderstaligen die als absoluut 
verzuimer werden geregistreerd omdat ze in 
afwachting waren van onderwijs. Inmiddels gaan 
zeven kinderen naar school, het verzuimproces van 
één jongere is nog niet afgesloten. 

 
 

 

Schoolcontroles 

Dit schooljaar zijn alle vijf scholen in Noordwijkerhout bezocht door de leerplichtambtenaar, bij alle scholen was 
de verzuimregistratie op orde.  
 

RMC 

18+ verzuim

In schooljaar 2015-2016 zijn in Noordwijkerhout 61 
meldingen van 18+ verzuim gedaan. Deze 
meldingen hadden betrekking op 26 jongeren. In 
vergelijking met vorig jaar is het 18+ verzuim in 
Noordwijkerhout ongelijk hetzelfde gebleven. 
Nagenoeg alle meldingen waren afkomstig van het 
mbo.  
 
Constateringen en afdoeningen 
 
Van de 61 meldingen zijn er slechts drie 
geconstateerd. Het grootste deel van de meldingen 
is ter kennisgeving aangenomen. Scholen zijn 
verplicht iedere 16 uur in vier weken te melden, ook 
als ze zelf het verzuim oppakken.  
 

 

 
 
 
 
 

 

 2014-2015 2015-2016 

In afwachting van vrijstelling - 1 

Jongere wacht op instroommoment - 2 

Verhuisd maar niet uitgeschreven GBA 1 2 

Ouders sturen kind niet naar school - 1 

Zoeken naar passend onderwijs - 2 

Totaal 1 8 

 2014-2015 2015-2016 

Meldingen 62 61 

Jongeren met melding 33 26 

Afdoening Aantal % 

Verzuim afgehandeld: afspraken (geconstateerd) 3 4,9% 

Verzuim niet geconstateerd 1 1,6% 

Geen 

afdoening 

bepaald 

Ter kennisgeving aangenomen 56 91,8% 

Niet in behandeling genomen 1 1,6% 

Totaal 57 93,4% 

Totaal 61 100% 

Tabel 5: Aantal meldingen 18+ verzuim 

Tabel 6: Wijze van afsluiten verzuimprocessen 18+ 

Tabel 4: Geconstateerd absoluut verzuim naar leeftijd en reden 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 

Noordwijkerhout 

RMC begeleiding 

In 2015-2016 zijn er 12 nieuwe trajecten gestart voor jongeren uit Noordwijkerhout, vorig jaar waren dit er acht. 
Dit schooljaar werd één jongere preventief begeleid omdat hij/zij dreigde uit te vallen. 11 trajecten hadden 
betrekking op VSV’ers. Hiervan zijn vijf jongeren dit schooljaar VSV’er geworden.  
 
De trajecten worden afgesloten als de actieve begeleiding stopt. In 2015-2016 werden 111 VSV-trajecten en twee 
preventieve trajecten voor jongeren uit Noordwijkerhout afgesloten. Vorig schooljaar waren dit er respectievelijk 
twee en vier. De tabel hieronder geeft de resultaten van de in 2015-2016 afgesloten VSV-trajecten weer.  
De twee afgesloten preventieve trajecten hebben geresulteerd in school en werk.  
 
 

 

                                                      
1 De cijfers van de gestarte en afgesloten trajecten staan los van elkaar. Een afgesloten traject kan ook in een eerder schoolj aar zijn 

gestart.   

 Aantal % 

Opleiding 2 18,2% 

Werk 4 36,4% 

Ketenpartner 1 9,1% 

Niet gekomen na uitnodiging 2 18,2% 

Niet meer geïnteresseerd 1 9,1% 

Begeleiding niet mogelijk 1 9,1% 

Totaal 11 100% 

Tabel 7: Resultaten afgesloten trajecten 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 

Oegstgeest 

Leerplicht 

Relatief verzuim 

Op 1 januari 2016 stonden er 3.926 jongeren in de 
leeftijd van 5 tot en met 17 jaar ingeschreven in 
Oegstgeest. In het schooljaar 2015-2016 werden 65 
meldingen gedaan, tegenover 94 vorig jaar. Deze 
meldingen hadden betrekking op 50 leerlingen, vorig 
jaar waren dit er 64. Dit betekent dat 1,3% van de 
leer- en kwalificatieplichtige jongeren uit Oegstgeest 
afgelopen jaar een of meerdere verzuimmeldingen 
had. In de regio Holland Rijnland ligt dit percentage 
op 2,4%.  
 
De meldingen zijn voornamelijk afkomstig uit het 
voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.  
 
 
 
Constateringen en afdoeningen 
 
Van de 65 meldingen zijn er 50 (76,9%) 
geconstateerd. Deze hebben betrekking op 40 
jongeren. Het merendeel van de geconstateerde 
meldingen is afgesloten met een waarschuwing. 
Voor ruim 18% van de meldingen is geen afdoening 
bepaald. Een groot deel hiervan is ter kennisgeving 
aangenomen. Dit betekent dat de school eerst zelf 
in gesprek gaat met de jongere.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Vrijstellingen

Leer- of kwalificatieplichtige jongeren kunnen op 
basis van een aantal redenen een vrijstelling 
aanvragen. Oegstgeest kende in het schooljaar 
2015-2016 15 jongeren met een vrijstelling, vorig 
jaar waren dit er 29. In totaal had 0,4% van de leer- 
en kwalificatieplichtige jongeren uit Oegstgeest een 
vrijstelling in 2015-2016. Zes van de 15 vrijstellingen 
werden in het schooljaar 2015-2016 afgegeven, de 
overige vrijstellingen zijn afkomstig uit een eerder 
schooljaar.   
 

 

 
 

  

Verzuimsoort 2014-2015 2015-2016 

Luxe verzuim 2 6 

Spijbelverzuim 26 20 

Signaalverzuim 21 17 

Spijbel/signaalverzuim (mbo) 45 22 

Totaal 94 65 

Afdoening Aantal % 

Geconsta-

teerd 

Verzuim afgehandeld: waarschuwing 24 36,9% 

Verzuim afgehandeld: afspraken 15 23,1% 

Verzuim afgehandeld: Halt 3 4,6% 

Verzuim afgehandeld: PV 4 6,2% 

Verzuim afgehandeld: Toestemming 1 1,5% 

Verzuim afgehandeld: Vrijstelling 1 1,5% 

Zorgverwijzing 1 1,5% 

Verzuim niet verwijtbaar 1 1,5% 

Totaal 50 76,9% 

Verzuim niet geconstateerd 3 4,6% 

Geen 

afdoening 

bepaald 

In onderzoek 1 1,5% 

Ter kennisgeving aangenomen 11 16,9% 

Totaal 12 18,4% 

Totaal 65 100% 

Reden voor vrijstelling 2014-2015 2015-2016 

Inschrijvingsplicht: lichamelijke en/of 
psychische gronden(art. 5 onder a) 

9 6 

Inschrijvingsplicht: bedenking tegen 
richting van het onderwijs (art. 5 onder b) 

2 - 

Inschrijvingsplicht: het volgen van 
onderwijs in het buitenland  
(art. 5 onder c) 

18 9 

Totaal 29 15 

Figuur 1: Percentage meldingen relatief verzuim naar 
schoolsoort 
 
 
 

Tabel 1: Aantal meldingen relatief verzuim naar verzuimsoort 

Tabel 2: Wijze van afsluiten verzuimprocessen relatief verzuim  
 
 

58%34%

6% 2%

vo mbo bo so

Tabel 3: Aantal vrijstellingen naar reden 

65 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 

Oegstgeest 

Thuiszitters

Thuiszitters zijn jongeren die staan ingeschreven op een school maar zonder geldige reden vier weken of langer 
verzuimen. 
 
In het schooljaar 2015-2016 had Oegstgeest één thuiszitter, in tegenstelling tot vijf vorig schooljaar. De thuiszitter 
is afkomstig van het voortgezet onderwijs en zit thuis omdat hij/zij niet naar school kan (en wil). Het 
thuiszittersproces van deze jongere is inmiddels afgesloten, de jongere wordt risicoleerling.  
 

Absoluut verzuim

Er is sprake van absoluut verzuim wanneer een 
leer- of kwalificatieplichtige jongere niet staat 
ingeschreven bij een school of onderwijsinstelling en 
geen vrijstelling heeft.  
 
In 2015-2016 is bij 14 leerlingen uit Oegstgeest 
absoluut verzuim geconstateerd. De tabel hiernaast 
geeft de redenen van absoluut verzuim weer. 
Inmiddels zijn 10 processen afgesloten; drie 
jongeren gaan weer naar school. De overige 
processen zijn afgesloten omdat de jongere is 
verhuisd.  

 
Oegstgeest kende naast de14 reguliere absoluut 
verzuimers, drie anderstaligen die als  

absoluut verzuimer werden geregistreerd omdat zij in 
afwachting waren van onderwijs. Twee jongeren zijn 
weer naar de school, één proces is nog niet 
afgesloten.   

 
 

 

 

Schoolcontroles 

Dit schooljaar zijn alle 13 scholen in Oegstgeest bezocht door de leerplichtambtenaar, bij alle scholen was de 
verzuimregistratie op orde.  
 

RMC 

18+ verzuim

In schooljaar 2015-2016 zijn in Oegstgeest 129 
meldingen van 18+ verzuim gedaan. Deze 
meldingen hadden betrekking op 48 jongeren. Zowel 
het aantal meldingen als het aantal jongeren met 
een melding is afgenomen ten opzichte van vorig 
jaar. De meldingen zijn bijna geheel toe te schrijven 
aan het mbo.  
 
Constateringen en afdoeningen 
 
Van de 29 meldingen zijn er 20 geconstateerd. Deze 
geconstateerde meldingen hebben betrekking op 
zeven jongeren. Het grootste deel van de meldingen 
is ter kennisgeving aangenomen. Scholen zijn 
verplicht iedere 16 uur in vier weken te melden, ook 
als ze zelf het verzuim oppakken. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 2014-2015 2015-2016 

In afwachting van vrijstelling 1 2 

Jongere wacht op instroommoment 2 - 

Zorgtraject vooraf aan inschrijving - 1 

Verhuisd maar niet uitgeschreven GBA 3 6 

Zoeken naar passend onderwijs 1 2 

In onderzoek - 3 

Totaal 7 14 

 2014-2015 2015-2016 

Meldingen 140 129 

Jongeren met melding 61 48 

Afdoening Aantal % 

Geconsta-

teerd 

Verzuim afgehandeld: afspraken 14 10,9% 

Verzuim afgehandeld: gaat zich 

uitschrijven 
3 2,3% 

Verzuim afgehandeld: onbereikbaar 2 1,6% 

Verzuim afgehandeld: RMC 1 0,8% 

Totaal 20 15,5 

Verzuim niet geconstateerd 2 1,6 

Geen 

afdoening 

bepaald 

Ter kennisgeving aangenomen 106 82,2% 

Niet in behandeling genomen 1 0,8% 

Totaal 107 83,0% 

Totaal 129 100% 

Tabel 5: Aantal meldingen 18+ verzuim 

Tabel 6: Wijze van afsluiten verzuimprocessen 18+ 

Tabel 4: Reden van absoluut verzuim 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 

Oegstgeest 

RMC begeleiding

In 2015-2016 zijn er 16 nieuwe trajecten gestart 
voor jongeren uit Oegstgeest, vorig jaar waren dit er 
zeven. Zes jongeren werden in 2015-2016 
preventief begeleid omdat zij dreigden uit te vallen. 
10 trajecten hadden betrekking op VSV’ers. Hiervan 
zijn er zes dit jaar VSV’er geworden.  
 
De trajecten worden afgesloten als de actieve 
begeleiding stopt. In 2015-2016 werden zeven1 
VSV-trajecten en één preventief traject voor 
jongeren uit Oegstgeest afgesloten. Vorig schooljaar 
waren dit er respectievelijk 10 en vijf. De tabel 
hiernaast geeft de resultaten van de in 2015-2016 
afgesloten VSV-trajecten weer.  
De jongere van het afgesloten preventieve traject is 
op school gebleven.  
 
 
 

                                                      
1 De cijfers van de gestarte en afgesloten trajecten staan los 

van elkaar. Een afgesloten traject kan ook in een eerder 
schooljaar zijn gestart.   

 Aantal % 

Opleiding 2 28,6% 

Werk 2 28,6% 

Niet geïnteresseerd of 

voortijdig afgehaakt maar 

inmiddels op onderwijs 

1 14,3% 

Niet gekomen na uitnodiging 1 14,3% 

Begeleiding niet mogelijk 1 14,3% 

Totaal 7 100% 

Tabel 7: Resultaten afgesloten trajecten 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 

Teylingen 

Leerplicht 

Relatief verzuim 

Op 1 januari 2016 stonden er 6.130 jongeren in de 
leeftijd van 5 tot en met 17 jaar ingeschreven in 
Teylingen. In het schooljaar 2015-2016 werden 167 
meldingen gedaan, tegenover 187 vorig jaar. Deze 
meldingen hadden betrekking op 134 leerlingen, 
vorig jaar waren dit er 125. Dit betekent dat 2,2% 
van de leer- en kwalificatieplichtige jongeren uit 
Teylingen afgelopen jaar een of meerdere 
verzuimmeldingen had. In de regio Holland Rijnland 
ligt dit percentage op 2,4%.  
 
De meldingen zijn voornamelijk afkomstig uit het 
voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.  
 
 
 
Constateringen en afdoeningen 
 
Van de 167 meldingen zijn er 106 (63,5%) 
geconstateerd. Deze hebben betrekking op 83 
jongeren. Het merendeel van de geconstateerde 
meldingen is afgesloten met een waarschuwing. 
Voor ruim 26% van de meldingen is geen afdoening 
bepaald. Een groot deel hiervan is ter kennisgeving 
aangenomen. Dit betekent dat de school eerst zelf 
in gesprek gaat met de jongere.  
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Vrijstellingen

Leer- of kwalificatieplichtige jongeren kunnen op 
basis van een aantal redenen een vrijstelling 
aanvragen. Teylingen kende in het schooljaar 2015-
2016 20 jongeren met een vrijstelling, vorig jaar 
waren dit er 33. In totaal had 0,3% van de leer- en 
kwalificatieplichtige jongeren uit Teylingen een 
vrijstelling in 2015-2016. Negen van de 15 
vrijstellingen werden in het schooljaar 2015-2016 
afgegeven, de overige vrijstellingen zijn afkomstig 
uit een eerder schooljaar.   
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  

60%

35%

4% 1%

vo mbo so bo

Verzuimsoort 2014-2015 2015-2016 

Luxe verzuim 3 10 

Spijbelverzuim 53 52 

Signaalverzuim 35 46 

Spijbel/signaalverzuim (mbo) 96 59 

Totaal 187 167 

Afdoening Aantal % 

Geconsta-

teerd 

Verzuim afgehandeld: waarschuwing 69 41,3% 

Verzuim afgehandeld: afspraken 15 9,0% 

Verzuim afgehandeld: Halt 4 2,4% 

Verzuim afgehandeld: PV 7 4,2% 

Zorgverwijzing 2 1,2% 

Verzuim niet verwijtbaar 8 4,8% 

Verzuim afgehandeld: verhuisd 1 0,6% 

Totaal 106 63,5% 

Verzuim niet geconstateerd 17 10,2% 

Geen 

afdoening 

bepaald 

In onderzoek 3 1,8% 

Ter kennisgeving aangenomen 41 24,6% 

Totaal 44 26,3% 

Totaal 167 100% 

Reden voor vrijstelling 2014-2015 2015-2016 

Inschrijvingsplicht: lichamelijke en/of 
psychische gronden(art. 5 onder a) 

16 12 

Inschrijvingsplicht: het volgen van 
onderwijs in het buitenland  
(art. 5 onder c) 

11 8 

Vrijstelling kwalificatieplicht: volgen van 
niet regulier onderwijs (art. 15) 

6 - 

Totaal 33 20 

Figuur 1: Percentage meldingen relatief verzuim naar 
schoolsoort 
 
 
 

Tabel 1: Aantal meldingen relatief verzuim naar verzuimsoort 

Tabel 2: Wijze van afsluiten verzuimprocessen relatief verzuim  
 
 

Tabel 3: Aantal vrijstellingen naar reden 

167 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 

Teylingen 

Thuiszitters

Thuiszitters zijn jongeren die staan ingeschreven op een school maar zonder geldige reden vier weken of langer 
verzuimen. 
 
In het schooljaar 2015-2016 had Teylingen één thuiszitter, in tegenstelling tot drie vorig schooljaar. De thuiszitter 
is afkomstig van het voortgezet onderwijs en zit thuis omdat hij/zij niet naar school kan (en wil). Het 
thuiszittersproces wordt nog onderzocht.  
 

Absoluut verzuim

Er is sprake van absoluut verzuim wanneer een 
leer- of kwalificatieplichtige jongere niet staat 
ingeschreven bij een school of onderwijsinstelling en 
geen vrijstelling heeft.  
 
In 2015-2016 is bij zeven leerlingen uit Teylingen 
absoluut verzuim geconstateerd. De tabel hiernaast 
geeft de redenen van absoluut verzuim weer. 
Inmiddels zijn vijf processen afgesloten; drie 
jongeren gaan weer naar school, één jongere heeft 
een vrijstelling gekregen.  Het laatste proces is 
afgesloten omdat de jongere is verhuisd.  

 
Teylingen kende naast de14 reguliere absoluut 
verzuimers, drie anderstaligen die als  

absoluut verzuimer werden geregistreerd omdat zij in 
afwachting waren van onderwijs. Alle jongeren volgen 
inmiddels onderwijs.    

 
 

 

 

Schoolcontroles 

Dit schooljaar zijn 14 van de 17 scholen in Teylingen bezocht door de leerplichtambtenaar, bij alle bezochte 
scholen was de verzuimregistratie op orde.  
 

RMC 

18+ verzuim

In schooljaar 2015-2016 zijn in Teylingen 261 
meldingen van 18+ verzuim gedaan. Deze 
meldingen hadden betrekking op 103 jongeren. Het 
aantal meldingen is toegenomen terwijl het aantal 
jongeren met een melding is gedaald. Er zijn dus 
meer jongeren met meerdere meldingen. De 
meldingen zijn bijna geheel toe te schrijven aan het 
mbo.  
 
Constateringen en afdoeningen 
 
Van de 261 meldingen zijn er 41 geconstateerd. 
Deze geconstateerde meldingen hebben betrekking 
op 22 jongeren. Het grootste deel van de meldingen 
is ter kennisgeving aangenomen. Scholen zijn 
verplicht iedere 16 uur in vier weken te melden, ook 
als ze zelf het verzuim oppakken. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 2014-2015 2015-2016 

In afwachting van vrijstelling 4 1 

Jongere wacht op instroommoment 1 3 

Jongere wil niet naar school - 1 

Zorgtraject vooraf aan inschrijving 1 - 

Verhuisd maar niet uitgeschreven GBA 1 - 

Zoeken naar passend onderwijs 1 2 

Totaal 8 7 

 2014-2015 2015-2016 

Meldingen 233 261 

Jongeren met melding 114 103 

Afdoening Aantal % 

Geconsta-

teerd 

Verzuim afgehandeld: afspraken 30 11,5% 

Verzuim afgehandeld: gaat zich 

uitschrijven 
4 1,5% 

Verzuim afgehandeld: onbereikbaar 5 1,9% 

Verzuim afgehandeld: RMC 1 0,4% 

Verzuim afgehandeld: leeftijdsgrens 

bereikt 
1 0,4% 

Totaal 41 15,7% 

Verzuim niet geconstateerd 3 1,1% 

Geen 

afdoening 

bepaald 

Ter kennisgeving aangenomen 202 77,4% 

Niet in behandeling genomen 11 4,2% 

Geen reactie school 4 1,5% 

Totaal 217 83,1% 

Totaal 261 100% 

Tabel 5: Aantal meldingen 18+ verzuim 

Tabel 6: Wijze van afsluiten verzuimprocessen 18+ 

Tabel 4: Reden van absoluut verzuim 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 

Teylingen 

 

RMC begeleiding

In 2015-2016 zijn er 18 nieuwe trajecten gestart 
voor jongeren uit Teylingen, vorig jaar waren dit er 
21. Vier jongeren werden in 2015-2016 preventief 
begeleid omdat zij dreigden uit te vallen. 14 
trajecten hadden betrekking op VSV’ers. Hiervan 
zijn er negen dit jaar VSV’er geworden.  
 
De trajecten worden afgesloten als de actieve 
begeleiding stopt. In 2015-2016 werden 151 VSV-
trajecten en vijf preventieve trajecten voor jongeren 
uit Teylingen afgesloten. Vorig schooljaar waren dit 
er respectievelijk 18 en drie. De tabel hiernaast 
geeft de resultaten van de in 2015-2016 afgesloten 
VSV-trajecten weer.  
 
Bij de preventieve trajecten zijn twee jongeren 
herplaatst op school, bij één jongere werd het 
preventieve traject opgevolgd door een VSV-traject. 
Eén traject is afgesloten omdat de jongere niet meer 
bereikbaar was. Eén jongere is inmiddels ouder dan 
22 jaar.  
 
 
 

                                                      
1 De cijfers van de gestarte en afgesloten trajecten staan los 

van elkaar. Een afgesloten traject kan ook in een eerder 
schooljaar zijn gestart.   

 Aantal % 

Opleiding 2 13,3% 

Werk 5 33,3% 

Ketenpartner 2 13,3% 

Niet geïnteresseerd of 

voortijdig afgehaakt maar 

inmiddels op onderwijs 

3 20,0% 

Niet meer geinteresseerd 2 13,3% 

Onbereikbaar 1 6,6% 

Totaal 15 100% 

Tabel 7: Resultaten afgesloten trajecten 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 

Voorschoten 

Leerplicht 

Relatief verzuim 

Op 1 januari 2016 stonden er 4.137 jongeren in de 
leeftijd van 5 tot en met 17 jaar ingeschreven in 
Voorschoten. In het schooljaar 2015-2016 werden 
115 meldingen gedaan, tegenover 152 vorig jaar. 
Deze meldingen hadden betrekking op 84 
leerlingen, vorig jaar waren dit er 107. Dit betekent 
dat 2,0% van de leer- en kwalificatieplichtige 
jongeren uit Voorschoten afgelopen jaar een of 
meerdere verzuimmeldingen had. In de regio 
Holland Rijnland ligt dit percentage op 2,4%.  
 
De meldingen zijn voornamelijk afkomstig uit het 
voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.  
 
 
 
Constateringen en afdoeningen 
 
Van de 115 meldingen zijn er 74 (64,3%) 
geconstateerd. Deze hebben betrekking op 58 
jongeren. Het merendeel van de geconstateerde 
meldingen is afgesloten met een waarschuwing. 
Voor ruim 27% van de meldingen is geen afdoening 
bepaald. Een groot deel hiervan is ter kennisgeving 
aangenomen. Dit betekent dat de school eerst zelf 
in gesprek gaat met de jongere.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Vrijstellingen

Leer- of kwalificatieplichtige jongeren kunnen op 
basis van een aantal redenen een vrijstelling 
aanvragen. Voorschoten kende in het schooljaar 
2015-2016 18 jongeren met een vrijstelling, vorig 
jaar waren dit er 16. In totaal had 0,4% van de leer- 
en kwalificatieplichtige jongeren uit Voorschoten een 
vrijstelling in 2015-2016. Acht van de 18 
vrijstellingen werden in het schooljaar 2015-2016 
afgegeven, de overige vrijstellingen zijn afkomstig 
uit een eerder schooljaar.   
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  

Verzuimsoort 2014-2015 2015-2016 

Luxe verzuim 23 11 

Spijbelverzuim 25 19 

Signaalverzuim 33 34 

Spijbel/signaalverzuim (mbo) 71 51 

Totaal 152 115 

Afdoening Aantal % 

Geconsta-

teerd 

Verzuim afgehandeld: waarschuwing 38 33,0% 

Verzuim afgehandeld: afspraken 12 10,4% 

Verzuim afgehandeld: Halt 3 2,6% 

Verzuim afgehandeld: PV 4 3,5% 

Verzuim afgehandeld: Toestemming 4 3,5% 

Verzuim niet verwijtbaar 13 11,3% 

Totaal 74 64,3% 

Verzuim niet geconstateerd 9 7,8% 

Geen 

afdoening 

bepaald 

In onderzoek 4 3,5% 

Ter kennisgeving aangenomen 28 24,3 

Totaal 32 27,8% 

Totaal 115 100% 

Reden voor vrijstelling 2014-2015 2015-2016 

Inschrijvingsplicht: lichamelijke en/of 
psychische gronden(art. 5 onder a) 

8 10 

Inschrijvingsplicht: het volgen van 
onderwijs in het buitenland  
(art. 5 onder c) 

3 6 

Geregeld schoolbezoek: gewichtige 
omstandigheden (art. 11g) 

2 - 

Vrijstelling kwalificatieplicht: volgen van 
niet regulier onderwijs (art. 15) 

3 2 

Totaal 16 18 

Figuur 1: Percentage meldingen relatief verzuim naar 
schoolsoort 
 
 
 

Tabel 1: Aantal meldingen relatief verzuim naar verzuimsoort 

Tabel 2: Wijze van afsluiten verzuimprocessen relatief verzuim  
 
 

Tabel 3: Aantal vrijstellingen naar reden 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 

Voorschoten 

Thuiszitters

Thuiszitters zijn jongeren die staan ingeschreven op een school maar zonder geldige reden vier weken of langer 
verzuimen. 
 
In het schooljaar 2015-2016 had Voorschoten vier thuiszitters, in tegenstelling tot drie vorig schooljaar. Drie 
thuiszitters waren afkomstig van het voortgezet onderwijs en één van het basis onderwijs. Twee jongeren werden 
als thuiszitter geregistreerd omdat ze niet naar school konden (en wilden), een thuiszitter werd door de ouders 
niet naar school gestuurd. Tot slot is een jongere geregistreerd als thuiszitter omdat de toegang tot school werd 
ontzegd. Inmiddels zijn twee jongeren weer naar school. Van een jongere is het thuiszittersproces afgesloten en 
een proces voor risicoleerling gestart. Eén proces is nog niet afgesloten. Van de vier thuiszitters zaten er drie 
minimaal drie maanden thuis.  
 

Absoluut verzuim

Er is sprake van absoluut verzuim wanneer een 
leer- of kwalificatieplichtige jongere niet staat 
ingeschreven bij een school of onderwijsinstelling en 
geen vrijstelling heeft.  
 
In 2015-2016 is bij vijf leerlingen uit Voorschoten 
absoluut verzuim geconstateerd. De tabel hiernaast 
geeft de redenen van absoluut verzuim weer. 
Inmiddels zijn vier processen afgesloten; drie 
jongeren gaan weer naar school, één jongere heeft 
een vrijstelling gekregen.   

 
Voorschoten kende naast de vijf reguliere absoluut 
verzuimers, zes anderstaligen die als  

absoluut verzuimer werden geregistreerd omdat zij in 
afwachting waren van onderwijs. Vijf jongeren volgen 
inmiddels onderwijs, één jongere is inmiddels ouder 
dan 22 jaar.  

 
 

 

 

Schoolcontroles 

Dit schooljaar zijn alle acht scholen in Voorschoten bezocht door de leerplichtambtenaar, bij alle bezochte 
scholen was de verzuimregistratie op orde.  
 

RMC 

18+ verzuim

In schooljaar 2015-2016 zijn in Voorschoten 142 
meldingen van 18+ verzuim gedaan. Deze 
meldingen hadden betrekking op 65 jongeren. Het 
aantal meldingen is toegenomen terwijl het aantal 
jongeren met een melding is gedaald. Er zijn dus 
meer jongeren met meerdere meldingen. De 
meldingen zijn bijna geheel toe te schrijven aan het 
mbo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2014-2015 2015-2016 

In afwachting van vrijstelling 1 1 

Jongere wacht op instroommoment 2 3 

Jongere wil niet naar school 1 - 

Verhuisd maar niet uitgeschreven GBA 5 - 

In onderzoek - 1 

Totaal 9 5 

 2014-2015 2015-2016 

Meldingen 129 142 

Jongeren met melding 74 65 

Tabel 5: Aantal meldingen 18+ verzuim 

Tabel 4: Reden van absoluut verzuim 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 

Voorschoten 

Constateringen en afdoeningen 
 
Van de 142 meldingen zijn er 24 geconstateerd. 
Deze geconstateerde meldingen hebben betrekking 
op 12 jongeren. Het grootste deel van de meldingen 
is ter kennisgeving aangenomen. Scholen zijn 
verplicht iedere 16 uur in vier weken te melden, ook 
als ze zelf het verzuim oppakken. 
 
 
 
 
 
 

 

 

RMC begeleiding

In 2015-2016 zijn er 18 nieuwe trajecten gestart 
voor jongeren uit Voorschoten, vorig jaar waren dit 
er negen. Zes jongeren werden in 2015-2016 
preventief begeleid omdat zij dreigden uit te vallen. 
12 trajecten hadden betrekking op VSV’ers. Hiervan 
zijn er zeven dit jaar VSV’er geworden.  
 
De trajecten worden afgesloten als de actieve 
begeleiding stopt. In 2015-2016 werden 121 VSV-
trajecten en acht preventieve trajecten voor 
jongeren uit Voorschoten afgesloten. Vorig 
schooljaar waren dit er respectievelijk negen en 
twee. De tabel hiernaast geeft de resultaten van de 
in 2015-2016 afgesloten VSV-trajecten weer.  
 
Van de preventieve trajecten resulteerden er zes in 
onderwijs en één in een zorgtraject.  Eén jongere is 
van plan (weer) te starten met een opleiding.  
 
 

                                                      
1 De cijfers van de gestarte en afgesloten trajecten staan los 

van elkaar. Een afgesloten traject kan ook in een eerder 
schooljaar zijn gestart.   

Afdoening Aantal % 

Geconsta-

teerd 

Verzuim afgehandeld: afspraken 9 6,3% 

Verzuim afgehandeld: gaat zich 

uitschrijven 
6 4,2% 

Verzuim afgehandeld: onbereikbaar 7 4,9% 

Verzuim afgehandeld: RMC 1 0,7% 

Verzuim niet verwijtbaar 1 0,7% 

Totaal 24 16,9% 

Verzuim niet geconstateerd 3 2,1% 

Geen 

afdoening 

bepaald 

Ter kennisgeving aangenomen 105 73,9% 

Niet in behandeling genomen 10 7% 

Totaal 115 81,0% 

Totaal 142 100% 

 Aantal % 

Werk 4 33,3% 

Ketenpartner 1 8,3% 

Niet geïnteresseerd of 

voortijdig afgehaakt maar 

inmiddels op onderwijs 

2 16,7% 

Niet gekomen na uitnodiging 2 16,7% 

Niet meer geïnteresseerd 1 8,3% 

Overig 2 16,7% 

Totaal 12 100% 

Tabel 6: Wijze van afsluiten verzuimprocessen 18+ 

Tabel 7: Resultaten afgesloten trajecten 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 

Zoeterwoude 

Leerplicht 

Relatief verzuim 

Op 1 januari 2016 stonden er 1.202 jongeren in de 
leeftijd van 5 tot en met 17 jaar ingeschreven in 
Zoeterwoude. In het schooljaar 2015-2016 werden 
28 meldingen gedaan, tegenover 34 vorig jaar. Deze 
meldingen hadden betrekking op 20 leerlingen, vorig 
jaar waren dit er 26. Dit betekent dat 1,7% van de 
leer- en kwalificatieplichtige jongeren uit 
Zoeterwoude afgelopen jaar een of meerdere 
verzuimmeldingen had. In de regio Holland Rijnland 
ligt dit percentage op 2,4%.  
 
De meldingen zijn afkomstig uit het voortgezet en 
middelbaar beroepsonderwijs.  
 
 
 
Constateringen en afdoeningen 
 
Van de 28 meldingen zijn er 19 (67,8%) 
geconstateerd. Deze hebben betrekking op 19 
jongeren. Het merendeel van de geconstateerde 
meldingen is afgesloten met een waarschuwing. In 
totaal werden vijf meldingen niet geconstateerd. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Vrijstellingen

Leer- of kwalificatieplichtige jongeren kunnen op 
basis van een aantal redenen een vrijstelling 
aanvragen. Zoeterwoude kende in het schooljaar 
2015-2016 30 jongeren met een vrijstelling, vorig 
jaar waren dit er 21. In totaal had 2,5% van de leer- 
en kwalificatieplichtige jongeren uit Zoeterwoude 
een vrijstelling in 2015-2016. Het hoge percentage 
jongeren met een vrijstelling en het aantal 
vrijstellingen op basis van 5 onder a komt doordat in 
Zoeterwoude een (zorg)instelling is gevestigd waar 
veel jongeren met een vrijstelling 5 onder a wonen.  
 
Negen van de 30 vrijstellingen werden in het 
schooljaar 2015-2016 afgegeven, de overige 
vrijstellingen zijn afkomstig uit een eerder 
schooljaar.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Verzuimsoort 2014-2015 2015-2016 

Luxe verzuim - - 

Spijbelverzuim 8 4 

Signaalverzuim 2 7 

Spijbel/signaalverzuim (mbo) 24 17 

Totaal 34 28 

Afdoening Aantal % 

Geconsta-

teerd 

Verzuim afgehandeld: waarschuwing 9 32,1% 

Verzuim afgehandeld: afspraken 4 14,3% 

Verzuim afgehandeld: Halt 4 14,3% 

Verzuim afgehandeld: Toestemming 1 3,6% 

Verzuim afgehandeld: Vrijstelling 1 3,6% 

Totaal 19 67,8% 

Verzuim niet geconstateerd 5 17,9% 

Geen afdoening bepaald:  

Ter kennisgeving aangenomen  
4 14,3% 

Totaal 28 100% 

Reden voor vrijstelling 2014-2015 2015-2016 

Inschrijvingsplicht: lichamelijke en/of 
psychische gronden(art. 5 onder a) 

21 29 

Vrijstelling kwalificatieplicht: volgen van 
niet regulier onderwijs (art. 15) 

- 1 

Totaal 21 30 

Figuur 1: Percentage meldingen relatief verzuim naar 
schoolsoort 
 
 
 

Tabel 1: Aantal meldingen relatief verzuim naar verzuimsoort 

Tabel 2: Wijze van afsluiten verzuimprocessen relatief verzuim  
 
 

Tabel 3: Aantal vrijstellingen naar reden 

28 

61%

39%
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 

Zoeterwoude 

Thuiszitters

Thuiszitters zijn jongeren die staan ingeschreven op een school maar zonder geldige reden vier weken of langer 
verzuimen. 
 
In het schooljaar 2015-2016 had Zoeterwoude één thuiszitter, vorig jaar had Zoeterwoude geen thuiszitters. De 
middelbare scholier werd geregisteerd als thuiszitter omdat hij/zij niet naar school kon (en wilde). Inmiddels is het 
proces afgesloten omdat de jongere 18+ is. De jongere heeft minimaal drie maanden geen (volledig) onderwijs 
gevolgd.   
 

Schoolcontroles 

Dit schooljaar zijn alle vier de scholen in Zoeterwoude bezocht door de leerplichtambtenaar, bij alle bezochte 
scholen was de verzuimregistratie op orde.  
 

RMC 

18+ verzuim

In schooljaar 2015-2016 zijn in Zoeterwoude 30 
meldingen van 18+ verzuim gedaan. Deze 
meldingen hadden betrekking op 15 jongeren. Zowel 
het aantal meldingen als het aantal jongeren met 
een melding is gedaald ten opzichte van vorig jaar.  
 
 
Constateringen en afdoeningen 
 

Van de 30 meldingen zijn er negen geconstateerd. 
Deze geconstateerde meldingen hebben betrekking 
op vijf jongeren. Het grootste deel van de meldingen 
is ter kennisgeving aangenomen. Scholen zijn 
verplicht iedere 16 uur in vier weken te melden, ook 
als ze zelf het verzuim oppakken. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

RMC begeleiding

In 2015-2016 zijn er, evenals vorig schooljaar, vijf 
nieuwe trajecten gestart voor jongeren uit 
Zoeterwoude. Alle trajecten hadden betrekking op 
VSV’ers. Hiervan zijn er twee dit jaar VSV’er 
geworden.  
 
De trajecten worden afgesloten als de actieve 
begeleiding stopt. In 2015-2016 werden 51 VSV-
trajecten en één preventief traject voor jongeren uit 
Zoeterwoude afgesloten. Vorig schooljaar waren dit 
er respectievelijk drie en één. Twee van de 
afgesloten VSV-trajecten resulteerden in werk, twee  
 

                                                      
1 De cijfers van de gestarte en afgesloten trajecten staan los 

van elkaar. Een afgesloten traject kan ook in een eerder 
schooljaar zijn gestart.   

jongeren werden doorgestuurd naar een 
ketenpartner. Eén jongere woont niet meer in de 
regio. De jongere waarvan het preventieve traject 
werd afgerond is herplaatst op het mbo.   
 
 
 

 2014-2015 2015-2016 

Meldingen 55 30 

Jongeren met melding 29 15 

Afdoening Aantal % 

Geconsta-

teerd 

Verzuim afgehandeld: afspraken 7 23,3% 

Verzuim afgehandeld: gaat zich 

uitschrijven 
1 3,3% 

Verzuim afgehandeld: onbereikbaar 1 3,3% 

Totaal 9 30,0% 

Verzuim niet geconstateerd 1 3,3% 

Geen 

afdoening 

bepaald 

Ter kennisgeving aangenomen 17 56,7% 

Niet in behandeling genomen 3 10,0% 

Totaal 20 66,7% 

Totaal 30 100% 

Tabel 4: Aantal meldingen 18+ verzuim 

Tabel 5: Wijze van afsluiten verzuimprocessen 18+ 
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