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Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2020-2021 van de afdeling 
Leerlingzaken van de gemeente Utrecht.
Ook dit schooljaar was net als het schooljaar 
daarvoor anders dan dat we gewend zijn. 
Door de corona pandemie waren de scholen 
niet altijd open en moest het onderwijs op 
andere manier vorm gegeven worden.

Van 16 december 2020 tot 8 februari 2021 waren 
de PO scholen gesloten en van 16 december tot 1 
maart de VO scholen. Het MBO was dit schooljaar 
enkel gedeeltelijk open. Dit maakte dat we ook dit 
schooljaar op een andere manier invulling hebben 
moeten geven aan onze missie, om het recht op 
onderwijs voor ieder kind en jongere te borgen. 
Door snel te schakelen en dankzij een goede 
samenwerking met de scholen, onderwijsinstellingen 
en onze partners in de stad, hebben we alle leerlingen 
en jongeren in beeld kunnen houden.

In dit jaarverslag laten we de cijfers zien van ons werk en 
geven we uitleg over de betekenis van de cijfers.
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De stad in cijfers

Inwoners Utrecht 2021

359.370 Inwoners Utrecht
76.004 5-23 jarige

48.504  
Leer- of 
kwalificatieplichtigen 
(5 tot 18 jaar)

Van alle jongeren tusssen 
17 en 22 jaar, heeft 94% 
een startkwalificatie, 
inschrijving of vrijstelling

Aantal scholen in Utrecht

totaal
waarvan 

particulier

PO en SBO 105 3

SO en VSO 11 0

VO 24 6

MBO 7 3

Leerlingen in Utrecht

totaal
waarvan buiten 

Utrecht op school

PO en SBO 30.707 687

SO en VSO 1.342 391

VO 18.232 4.986

MBO 5.922 1.377
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Indicatoren
Startkwalificatie

Een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma op 
minimaal niveau 2

Leerplicht
Alle kinderen vanaf 5 jaar moeten naar school tot 
het eind van het schooljaar waarin ze 16 jaar worden

Kwalificatieplicht
Alle leerlingen van 16 en 17 jaar die nog geen start 
kwalificatie hebben, moeten een opleiding volgen
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Signaal Verzuim

Het belangrijkste signaal waarop de leerplichtambtena-
ren in actie komen is verzuim. Scholen zijn verplicht om 
verzuim te melden bij de afdeling leerlingzaken van de 
gemeente waar de leerling woont die verzuimt.

In de regio Utrecht hebben we de afspraak dat het 
verzuim van jongeren van 18 tot 23, die geen startkwalifi-
catie hebben, net zo wordt gemeld als voor leerplichtige 
kinderen. Wanneer er een melding binnenkomt neemt 
de leerplichtambtenaar contact op met de school om 
af te stemmen wat er nodig is. Soms worden kinderen 
en jongeren in één schooljaar vaker gemeld. Dit kan zijn 
omdat het verzuim aanhoudt of omdat er later in het jaar 
opnieuw verzuim wordt gesignaleerd.

Vestigingsgericht werken (VGW)
Vanuit het regionale vsv programma SchoolWerkt 
is het vestigingsgericht werken ontstaan. Aan elke 
mbo-vestiging in de RMC-regio Utrecht is een leer-
plichtambtenaar/ RMC-trajectbegeleider van de afdeling 
Leerlingzaken verbonden, ook wel genoemd de (hoofd)
contactpersoon. Dit betekent dat elke leerplicht-
ambtenaar/ RMC-trajectbegeleider een of meerdere 
opleidingen heeft waaraan hij/zij is verbonden.

De (hoofd)contactpersoon houdt de grote lijnen in de 
gaten, zorgt ervoor dat signalen gebundeld worden en 
maakt deze bespreekbaar binnen de mbo-vestiging en 
overlegt waar nodig met de collega’s uit de regio. Door 
een betere samenwerking tussen RMC en mbo worden 
signalen van dreigende uitval eerder herkend. Hierdoor 

kunnen er na gezamenlijk overleg tijdig passende inter-
venties worden toegepast. De (hoofd)contactpersoon is 
regelmatig aanwezig op de mbo-vestiging, o.a. voor het 
inloopspreekuur. Dit levert op dat de hoofdcontact-
persoon een bekend gezicht is binnen de opleiding(en) 
en er korte lijnen zijn waardoor er meer zicht is op 
schoolverzuim.

Door de COVID-19-epidemie is het langere tijd 
niet mogelijk geweest om aanwezig te zijn op de 
mbo-vestigingen. Nu de scholen weer open zijn 
wordt er weer meer ingezet op het vestigings gericht 
werken en o.a. het werken op locatie hervat.

Verzuim 18- en 18+

18- 18+
Verzuim 

meldingen
Unieke 

Jongeren
Verzuim 

meldingen
Unieke 

Jongeren

PO en SBO 160 135 0 0

SO en VSO 170 85 2 2

VO 1269 712 200 67

MBO 1466 590 2976 1144

totaal 3065 1522 3178 1213
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Thuiszitters
Wanneer leerling voor een periode van langer dan 
vier weken de school niet bezoeken noemen we dit 
een thuiszitter. We maken geen onderscheid in de 
reden waarom een leerling thuis zit. In Utrecht werken 
we met de kernpartneraanpak. Leerplicht is samen 
met de samenwerkingsverbanden, buurtteams en 
jeugdgezondheidszorg verbonden aan een school. 
Met elkaar ondersteunen we de school en jongere 
bij vraagstukken rondom onderwijs, ontwikkeling, 
opgroeien en gezondheid. De routekaart thuiszitters 
(Home - Thuiszitters Aanpak) laat het proces zien van 
samenwerking rondom een thuiszitter. We vinden het 
belangrijk om tijdig met elkaar een plan te maken waarin 
we de jongere en het gezin zo goed mogelijk kunnen 
ondersteunen.

Thuiszitters naar onderwijssoort

totaal waarvan > 3mnd opgelost 18 of verhuisd

PO en SBO 15 7 12 2

SO en VSO 40 32 31 2

VO 48 41 27 3

MBO 31 24 20 10

https://www.thuiszittersaanpak.nl/


Absoluut verzuim
Wanneer een kind wel leerplichtig is, maar geen 
schoolinschrijving heeft noemen we dit absoluut 
verzuim. Er waren in het schooljaar 20-21 393 kinderen 
waarvan we op een gegeven moment dachten dat zij 
absoluut verzuimer waren. Op dat moment nemen we 
direct contact op met de ouders of verzorgers.  
Soms blijkt dat er toch een schoolinschrijving is maar 
dat dit niet administratief is doorgekomen. In sommige 
gevallen is er echt geen schoolinschrijving is.  
Die situaties staan weergegeven in de cijfers.

Absoluut Verzuim naar onderwijssoort

totaal waarvan > 3mnd geplaatst

PO en SBO 12 7 12

SO en VSO 8 7 3

VO 20 18 13

MBO 10 6 7

geen onderwijs 45 16 35

Proces Verbaal
Soms is het nodig dat er een strafrechtelijke route 
wordt ingezet om het verzuim tegen te gaan. 
De leerplichtambtenaar maakt dan een proces-verbaal 
op. Ten tijde van corona hebben we dit heel weinig 
gedaan, mede omdat een aangenomen motie in de 
tweede kamer dit tijdelijk niet mogelijk maakte.

Proces Verbaal naar onderwijssoort

signaal verzuim absoluut verzuim luxe verzuim

PO en SBO 13 0 13

SO en VSO 4 0 1

VO 14 1 4

MBO 7 0 0

geen onderwijs 0 0 0
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Bemiddeling
Naast het behandelen van allerlei soorten verzuim 
wordt soms ook de hulp van de leerplichtambtenaar 
ingeroepen door ouders, een school of andere partners. 
Dit kan dan gaan om een dreigend conflict, het 
meedenken vanuit onze expertise op schoolloopbanen 
of bij dreigend verzuim. Dit noemen we bemiddeling.

Bemiddeling naar onderwijssoort

aantal 
processen

waarvan > 3 
maanden

PO en SBO 245 84

SO en VSO 125 34

VO 236 48

MBO 92 17

geen 18 0

totaal 716 183

Vrijstellingen
Er zijn situaties waarbij ouders zich kunnen beroepen 
op een vrijstelling van de leerplicht.

Dit kan op basis van drie situaties.

a. omdat een kind door psychische of lichamelijke 
redenen niet naar school kan 

b. omdat ouders tegen de richting van het onderwijs, op 
alle binnen redelijke afstand van de woning gelegen 
scholen waarop de jongere geplaatst zou kunnen 
worden, overwegende bedenkingen hebben

c. omdat de leerling een school in het buitenland bezoekt

Vrijstellingen naar onderwijssoort

a.
lichamelijke en 

psychische redenen

b.
levensbeschouwelijke 

overtuiging

c.
onderwijs in het 

buitenland

PO en SBO 7 0 43

SO en VSO 43 0 0

VO 11 0 15

MBO 2 0 1

geen onderwijs 106 14 22

totaal 169 14 81
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Voortijdig schoolverlaters
Een voortijdig schoolverlater is een jongere die nadat 
hij/zij is uitgeschreven bij een opleiding en ook het jaar 
daaropvolgend niet opnieuw is ingeschreven bij een 
erkende onderwijsinstelling én:

• tussen de 12 en de 23 jaar oud is;
• geen startkwalificatie heeft (een diploma op minimaal 

mbo 2, havo- of vwo-niveau);
• niet uit het praktijkonderwijs of het voortgezet 

speciaal onderwijs komt.

Omdat we dus ook moeten kijken naar het schooljaar 
nadat een jongere is uitgeschreven gaan de definitieve 
cijfers dus altijd over het schooljaar voorafgaand aan het 
schooljaar waarover we rapporteren in dit jaarverslag.

Voortijdig schoolverlaters naar schooljaar

2017/2018 2018/2019 2019/2020

deelnemers VSV % VSV deelnemers VSV % VSV deelnemers VSV % VSV

MBO niveau 1 169 51 30,18% 173 41 23,70% 176 54 30,68%

MBO niveau 2 1195 158 13,22% 1201 171 14,24% 1144 103 9,00%

MBO niveau 3 837 53 6,33% 780 45 5,77% 700 31 4,43%

MBO niveau 4 2962 139 4,69% 3260 166 5,09% 3527 153 4,34%

onderbouw 8672 28 0,32% 8921 31 0,35% 9122 25 0,27%

vmbo bovenbouw 3185 42 1,32% 2960 41 1,39% 2939 34 1,16%

havovwo 
bovenbouw 4232 26 0,61% 4556 30 0,66% 5033 39 0,77%

eindtotaal 21252 497 2,34% 21851 525 2,40% 22641 439 1,94%

Conclusies

  De vsv-cijfers zijn t.o.v. 2018-2019 gedaald met 
0,46%, dat is een flinke daling.

  De grootste daling is te zien bij mbo niveau 2 
en de daling van het aantal vsv zet door voor 
mbo niveau 3

  We zien een stijging voor mbo niveau 1 en 
HAVO/VWO boven bouw vergeleken met de 
2 voor gaande schooljaren

  Grootste percentage uitval (>10%) is 
zichtbaar op mbo niveau 1
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Focus
Focus monitort, benadert en begeleidt jongeren tussen 
de 18-23 jaar die niet (meer) naar school gaan en nog 
geen startkwalificatie hebben behaald. We richten ons 
op de groep jongeren die geen inkomen hebben of een 
inkomen onder de €300 per maand. Jongeren die wel 
een inkomen hebben mogen bij scholingsvragen zeker 
gebruik maken van onze loopbaancoaching. Ons doel 
voor alle jongeren is ze in beeld te hebben en waar nodig 
ondersteuning te bieden richting een opleiding en/of 
duurzaam werk.

De afdeling Leerlingzaken beschikt als enige team 
binnen de gemeente over de gehele schoolloopbaan- en 
inkomensgegevens van bovengenoemde doelgroep. Een 
deel van de jongeren wordt benaderd direct nadat zij 
van hun opleiding zijn uitgevallen. Focus benadert ook 
proactief de voortijdig schoolverlaters (VSV’ers) die een 
langere periode zonder inkomen of opleiding thuis zitten. 
Dit doen we onder andere in de vorm van huisbezoeken. 
In verband met de COVID-19-epidemie zijn de huisbe-
zoeken een tijd opgeschort en is ingezet op bezoeken 
tot aan de deur.

We bieden trajectbegeleiding in de vorm van loop-
baangesprekken en werken met een uitgebreide inta-
ke. Daarbij onderzoeken we of er op dit moment enige 
belemmeringen zijn om de stap richting school of werk 
te maken. We werken met de tool ‘Dilemmamanager’ 
om verder te kunnen onderzoeken wat de persoonlijke 
kenmerken  en interesses zijn van de jongere. Een deel 
van onze jongeren is kwetsbaar en heeft al vele momen-
ten van uitval of teleurstellingen gekend. Op het moment 
dat er problemen spelen in de basis (huisvesting, schul-
den, psychische problemen) zoeken we hier samen met 
de jongere de passende hulp bij. We merken dat veel 
jongeren moeite hebben zelf de stap te zetten naar de 
hulpverlening. Wij ondersteunen ze hierbij en lopen mee 
in dit proces, totdat de hulp goed op gang is gekomen.

Een redelijk grote groep jongeren uit onze doelgroep 
heeft een schoolloopbaan of achtergrond in het speci-
aal onderwijs of praktijkonderwijs. Zij lopen sneller het 
risico terug te moeten vallen op ondersteuning vanuit 
de gemeente. Deze groep geven wij extra aandacht 
door onder andere al aan te sluiten bij het moment dat 
zij uitstromen uit het onderwijs. Zo is er op alle over-
gangsmomenten extra aandacht voor deze doelgroep.

Als er geen voorliggende problemen zijn ondersteunen 
we deze jongeren in de studiekeuze, het aanmeldproces 
voor een opleiding of bemiddelen we richting passend 
werk. Hierbij maken we gebruik van het netwerk van de 
jobhunters (onderdeel van het WerkgeversServicepunt 
binnen de gemeente Utrecht). Het betrekken en inzetten 
van het netwerk van de jongere is een groot onderdeel 
van onze begeleiding. Het gehele Focus-team is dan ook 
getraind in de JIM-aanpak (Jouw Ingebrachte Mentor).

 We hebben in het schooljaar 20-21 in 
totaal 1194 jongeren benaderd. 
Een klein deel hiervan heeft zelf actief 
contact met ons gezocht.

We hebben 64 jongeren niet kunnen bereiken 
en 36 jongeren woonden niet meer op het 
adres waarop zij stonden ingeschreven

Er waren 347 jongeren die aangaven geen 
vraag te hebben en geen begeleiding wensten.

Door de benadering zijn we erachter gekomen 
dat 143 jongeren toch naar school ging of zou 
gaan, en 15 jongeren bleken toch een 
startkwalificatie te hebben

In totaal gaven 282 jongeren aan te werken 
en 6 jongeren werkten als ZZP’er met een 
duurzaam inkomen

12 jongeren waren ondertussen reeds in 
begeleiding bij een andere instantie

Er waren 47 jongeren die recent een aanvraag 
bij Werk en Inkomen hadden gedaan

We hebben uiteindelijk 383 jongeren 
actief begeleid.
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Van de 383 jongeren die we hebben begeleid zijn er op 1 oktober 2021…

54 nog in begeleiding 88 die het traject voortijdig  
hebben beëindigd

71 naar school begeleid 76 aan het werk geholpen

2 hun startkwalificatie 
behaald

7 die nu gebruik maken van 
arbeidsmatige activering

26 via werk en inkomen  
in een traject richting 
arbeid en inkomen

59 een traject aangegaan 
bij een andere instantie  
waaronder hulpverlening
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De overstap
Elk jaar stappen er in Utrecht tussen de 1500 en 2000 
leerlingen over van het VMBO naar het MBO. Gelukkig 
gaat dit in 95% van de gevallen zonder problemen. Deze 
overgang blijft echter een risicomoment in de school-
loopbaan van leerlingen. Elk schooljaar is er namelijk een 
belangrijke groep leerlingen die de overstap niet goed 
maakt.  Dit leidt soms tot blijvende uitval en het niet halen 
van een startkwalificatie. Team Leerlingzaken Utrecht 
monitort alle risicovolle overstappers vanaf 1 maart tot 1 
oktober om zo procesmatig bij te dragen aan een goede 
overstap van de Utrechtse VMBO- leerlingen. Zij stemt 
nauw af de scholen, het samenwerkingsverband en 
andere partners, en bereikt zo de betreffende doelgroep 
eerder. Team Leerlingzaken intervenieert door in gesprek-
ken met de scholen, ouders en leerlingen te sturen op het 
proces en iedereen te wijzen op zijn/ haar verantwoorde-
lijkheden. Team Leerlingzaken is een vaste partner aan 
de zogeheten jaarlijkse Overstaptafels, een fysiek over-
drachtsmoment van de risicovolle leerlingen.

Met deze integrale aanpak zien we al jaren een dalend 
aantal leerlingen die de overstap niet maakt als resultaat!



14Jaarverslag Leerlingzaken 2020/2021

Leerlingenvervoer
In schooljaar 2020-2021 kreeg het leerlingenvervoer 
opnieuw te maken met een algehele scholensluiting. 
Van 16 december 2020 tot 8 februari 2021 waren de 
S(B)O scholen gesloten. Vanaf 8 februari werden de 
ritten van  en naar school gereden, maar de buiten-
schoolse opvang bleef nog gesloten. Op 1 maart zijn 
de ritten van en naar de VSO weer opgestart.

Tijdens de periode van de scholensluiting zijn leerlingen 
vervoerd naar scholen en locaties voor noodopvang

Projecten
Samen met scholen en ouders zijn in schooljaar 2020-2021 
een aantal projecten opgezet die gericht zijn op het zo 
zelfstandig mogelijk laten reizen van de leerlingen. Zo zijn 
bijvoorbeeld op verschillende schoollocaties fietslessen 
voor leerlingen en hun ouders georganiseerd.

Leerlingenvervoer kan ook worden ingezet in de vorm 
van een vergoeding voor het openbaar vervoer in 
combinatie met een leenfiets. Dat maakt het mogelijk 
voor Utrechtse leerlingen, die buiten de gemeentegren-
zen naar school gaan, het eerste deel van de reis met de 
trein te maken en vervolgens van een station naar school 

te fietsen. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met een 
bedrijf dat fietsen plaatst op het station en op school 
het onderhoud van de fietsen verzorgd. Daarnaast 
zijn we een project opgestart waarin we leerlingen de 
beschikking geven over een (elektrische) fiets waardoor 
zij zelfstandig naar school kunnen reizen. In de start van 
schooljaar 2021-2022 zijn er al zo’n 10 leerlingen gestart 
met deze manier van naar school reizen.

In bovenstaande tabel vindt u de cijfers van het leerlingen-
vervoer in schooljaar 2020-2021

Soorten vervoer over type onderwijs

aangepast 
vervoer

aangepast vervoer 
en een vergoeding

openbaar vervoer 
vergoeding voor 

leerling

openbaar vervoer 
vergoeding 

voor leerling en 
begeleider

vergoeding 
eigen vervoer

fietsvergoeding 
voor leerling

fietsvergoeding 
voor leerling en 

begeleider

Basisonderwijs obv 
geloof en beperking 3 0 2 1 37 1 0 44

Speciaal 
basisonderwijs 90 29 0 37 24 0 11 191

Speciaal onderwijs 409 93 0 36 78 0 9 625

Voortgezet speciaal 
onderwijs 341 14 70 8 16 3 3 455

Taalschool 0 0 0 59 3 0 2 64

Voortgezet 
onderwijs 4 0 1 0 2 0 0 7

totaal 847 136 73 141 160 4 25 1386
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