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Beantwoording vragen commissievergadering

Geachte commissie,
In de commissievergadering van 6 mei 2019 zijn twee vragen gesteld over het jaarverslag leerplicht
2017-2018. Hieronder leest u het antwoord op uw vragen.
1. We blijven onder het landelijk gemiddeld wat uitval betreft, maar stijgt wel. Zorgelijke
ontwikkeling? Zet deze stijging door? Is hier meer duidelijkheid over te geven?
Er is nog geen toelichting te geven over waarom deze leerlingen uitgevallen zijn. De exacte
uitstroomrichting is nog niet bekend. Wel weten we dat merendeel afkomstig is uit het MBO en dat
alle leerlingen 18+ zijn. Een aanleiding is de algemene situatie. Na 18 jaar eindigt de leerplichtwet
(met handhavingsmogelijkheden). Na het 18e levensjaar start wel het monitoren en spreken van
jongeren vanuit de RMC-wetgeving, maar hierbij moeten we uitgaan van de ‘welwillendheid’ van de
jongere. Er wordt landelijk onderzocht waar de stijging vandaan komt.
2. Welke projecten lopen er nu?
Voor leerplicht loopt het M@ZL project (Medische Advisering Ziekgemelde Leerling). Het is een
landelijke aanpak, ontwikkeld door de GGD en scholen. M@ZL is een project om ziekteverzuim
vroegtijdig te signaleren en te begeleiden. Ziekmeldingen van leerlingen worden onderzocht, zodat
enerzijds het verzuim wordt beperkt en anderzijds vroegtijdige signalering van ernstiger
problematiek plaatsvindt. Met deze methode worden ook zieke thuiszitters in beeld gebracht
waarbij gekeken moet worden welk traject het best passend is. Daarnaast is en blijft de MAS
(Methodische Aanpak Schoolverzuim) in ontwikkeling. Dit is een preventieve aanpak.
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