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Geachte leden van de raad, 

De gemeenten Eijsden-Margraten neemt deel aan de Gemeenschappelijke regeling (GR) 

Leerplicht en regionaal meld- en coördinatiefunctie (RMC). In deze GR is de bevoegdheid 

voor het vaststellen van het inhoudelijk Jaarverslag Leerplicht, RMC/VSV en 

leerlingenvervoer van sociale zaken van Maastricht, toebedeeld aan het college van 

B&W. Het college informeert daarna de gemeenteraad. 

In de collegevergadering van 5 juli 2022 heeft het college het jaarverslag van Leerplicht, 

RMCVSV en leerlingenvervoer 2021 vastgesteld. Hierbij reiken wij het jaarverslag aan. 

Voor Eijsden-Margraten worden enkele belangrijke onderwerpen uitgelicht in deze brief: 

Leerplichtige: 

Gemeenten Eijsden-Margraten telde op teldatum 1 oktober 2020 3.165 leerplichtigen ( 5- 

18 jaar) 

Vrijstellingen: 

Ouders of verzorgers kunnen een vrijstelling aanvragen van de inschrijvingsplicht van 

onderwijs in Nederland. Dat kan: 

- _ Om lichamellijke en/of psychische redenen. 

- _ Als ze bedenkingen hebben tegen de richting van alle kinnen redelijke afstand 

van de woning gelegen scholen. 

- _ Kinderen in buitenland naar school gaan 

- _ Kinderen ander onderwijs volgen. 

Wat opvalt in schooljaar 2020-2021 is dat er dit schooljaar een verdubbeling heeft 

plaatsgevonden van het aantal vrijstellingen aan 5 jarigen (van 10 naar 20 ( totaal)). 

Deels is dit verwijtbaar door corona: door de lockdown kinderen niet geplaatst worden in 

het onderwijs en de noodzakelijke observaties/onderzoeken voor verwijzingen naar het 

speciaal onderwijs konden niet plaatsvinden waardoor 5 jarigen langer bij een 

kinderdagverblijf verbleven en hiervoor een vrijstelling nodig hadden. 
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BLOESEM VAN HET ZUIDEN 

Het aantal Ieerlingen dat een school in het buitenland (meestal België) bezoekt kende 

een lichte stijging de afgelopen jaren; echter dit schooljaar is er wederom een lichte 

daling (in 2019-2020 in basisonderwijs 74 , in voortgezet onderwijs 169) 2020-2021 

Basisonderwijs 64 en in voortgezet onderwijs 164. 

Verzuim: 

Er bestaat verschil tussen absoluut - relatief - en luxe verzuim. Luxe verzuim is 

afwezigheid van school omdat ouders hun kind tijdens schooldagen van school houden 

bv vanwege vakantie. De leerplichtambtenaar controleert hierop. 

Belangrijker is het absolute en relatieve verzuim. Hier zit namelijk vaak een structureel 

probleem achter dat niet altijd even makkelijk is op te lossen door de leerplichtambtenaar. 

Van absoluut verzuim is sprake wanneer een leerling helemaal niet ingeschreven staat 

op een school. Van relatief verzuim is sprake als een leerling wel staat ingeschreven, 

maar niet regelmatig naar school gaat. 

Gemeenten Eijsden-Margraten kende in schooljaar 2020-2021 81 gevallen van verzuim 

5-18 jaar. Dat staat gelijk aan 2,6 % van de leerplichtige (3165). In de regio Maastricht- 

Heuvelland ligt het gemiddelde percentage op 3.6% 

  

  

  

  

Verzuim 2020-2021 

5 tot 12 jaar 13 

12 tot 18 jaar 68 

Totaal 81 
      
  

De verzuimcijfers zijn het schooljaar 202-2021 hoger dan het schooljaar voorafgaande 

jaren. Dit heeft ermee te maken dat in het schooljaar 2019-2020 de scholen langere tijd 

gesloten waren en de leerplicht was opgeschort. In het schooljaar 2020-2021 zijn scholen 

gestimuleerd om, ondanks corona maatregelen, toch verzuim meldingen te doen. 

Thuiszitters 

Thuiszitters zijn leerplichtige kinderen die niet zijn ingeschreven op een school of wel 

staan ingeschreven maar al 4 weken niet naar school gaan (ze zijn niet ziek). 

De redenen waarom leerlingen thuiszitten zijn zeer uiteenlopend. 

In Eijsden-Margraten zijn er gedurende het schooljaar 2020-2021 4 voorgezet speciaal 

onderwijs. Aan het eind van het schooljaar was het nog niet opgelost, het aantal op het 

einde van het schooljaar was 3. 

Voortijdig schoolverlaters (VSV) 

We willen voorkomen dat leerlingen voortijdig en zonder startkwalificatie van school 

gaan. Een startkwalificatie is een diploma op havo, vwo of mbo 2 niveau of hoger. Indien 

een leerling geen startkwalificatie heeft, is het lastig om een baan te vinden en zelf te 

kunnen voorzien in het eigen levensonderhoud. Ondanks dat de leerplicht stopt bij 18 

jaar, geldt de startkwalificatie tot 23 jaar. We blijven dus leerlingen tot hun 23° jaar volgen 

totdat ze een startkwalificatie hebben. 

  

Zuid-Limburg heeft een relatief hoog percentage verzuim en uitval. Eijsden-Margraten 

kende in het schooljaar 2020-20214 37 jeugdigen die voortijdig schoolverlaters. 26 van 

deze jeugdigen zijn benaderd en begeleid naar werk of opleiding. Elf jeugdigen waren 

niet bereikbaar of stonden niet open voor begeleiding. In het kader van de aanpak 

jeugdwerkloosheid is er extra aandacht voor het in beeld brengen van deze categorie 

jongeren 

23 
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BLOESEM VAN HET ZUIDEN 

Leerlingenvervoer 

In Eijsden-Margraten maakten in het schooljaar 2020-2021 95 kinderen gebruik van het 

leerlingenvervoer. Het betrof in 80 gevallen aangepast vervoer (taxí), in 12 gevallen een 

autovergoeding en in 10 gevallen werd openbaar vervoer toegekend. 

Het aantal leerlingen in leerlingenvervoer is ten opzichte van 2019-2020 gestegen. 

Als bijlagen treft u aan het gehele jaarverslag leerplicht, vroegtijdig schoolverlaters en 

leerlingenvervoer aan. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De gemeentesecretaris, De burgemeester, 

Drs. M.A.G. Gerits Drs. G.J.M. Cox 
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