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Inhoud

 Leerlingen die soms niet naar school komen (verzuim)
 Leerlingen die langdurig niet of amper naar school gaan 
 Kinderen die niet ingeschreven staan op school (absoluut verzuim)
 Kinderen die niet naar school kunnen (vrijstelling)
 Jongeren met problemen op school 
 Jongeren die zijn gestopt met school (voortijdig schoolverlater)
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 Aantal meldingen licht gedaald
 Aantal jongeren met meldingen licht gedaald (1501 naar 1476)

Verklaring:
 Scholen melden beter
 Schoolbezoek heeft meerwaarde

Leerlingen die soms niet naar school komen

Tabel 1: Aantal meldingen relatief verzuim laatste zes schooljaren
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Leerlingen die langdurig niet of amper naar 
school gaan

 Thuiszitters: Absoluut verzuim (113) +  leerlingen met langdurig verzuim (19) 
 131 risicoleerlingen bekend bij het RBL  
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Aantal vrijstellingen gelijk 



6

Vrijstellingen artikel 5 onder a



7

Jongeren met problemen op school

 Verzuim gesprekken 18+

 Preventieve traject begeleiding 
64% van de jongeren zit op school of heeft plannen om weer te 
starten met school 22% is aan het werk 14% naar zorg
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Jongeren die gestopt zijn met school

4
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21

21

65

71

Overig

Onbereikbaar

Naar gemeente of UWV (div. uitkeringen)

Naar ketenpartner (zorg of hulpverlening)

Opleiding

Werk

73% van de jongeren naar onderwijs of werk. 
22% van de jongeren werd doorverwezen naar een ketenpartner
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Oud-VSV’ers
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Focus 2017-2018

 Nieuw beleidsplan 2018-2021
 Jaarplan 2018

- duur thuiszitten verkorten, onder 3 maanden
- vrijstellingen 5 onder a verminderen
- schoolbezoeken
- huisbezoek vsv
- jongeren in kwetsbare positie
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