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Datum 

Ons kenmerk 

Aan 

Kopie aan 

Van 

Onderwerp 

 

dinsdag 24 oktober 2017 

17.064622 

De Gemeenteraad en de Commissie Samenleving 

 

College van burgemeester en wethouders 

Jaarverslag Leerplicht schooljaar 2016 2017 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Onderwerp 

Jaarlijks wordt er een verslag leerplicht opgesteld en voor 1 oktober naar de gemeenteraad 

gezonden. Tevens wordt half oktober cijfers over leerplicht en verzuimmeldingen aan DUO ten 

behoeve van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geleverd. De medewerkers 

Leerplicht en RMC werken voor Schagen en Hollands Kroon. Daarmee is het ook de bedoeling 

dat wij de benodigde rapporten voor deze twee gemeenten opstellen. 

 

Knelpunt  

Dit jaar hebben wij te kampen met diverse belemmeringen, waardoor er geen betrouwbare 

jaarcijfers over de uitvoering Leerplicht geleverd kunnen worden.  

Er zijn drie soorten databases waaruit we gegevens kunnen halen. Alle systemen leveren ons 

afwijkende gegevens. Na onderzoek komen wij tot de conclusie, dat we de betrouwbaarheid 

van de bestanden onvoldoende kunnen garanderen. Door het jaarverslag op te stellen en de 

jaarcijfers voor DUO in te vullen zouden wij onjuiste informatie verstrekken. Dat is niet de 

bedoeling. Daarom zullen wij met DUO overleggen over het uitblijven van de jaarcijfers 2016/17. 

 

Toelichting op de knelpunten: 

Hoe komt het dat de gegevens niet betrouwbaar zijn? 

- De database wordt momenteel omgebouwd. De database waarop de vorige verslagen 

gebaseerd waren, wordt vervangen door een nieuw systeem in Cognos. Het oude 

systeem was al niet meer operationeel, maar is tijdelijk weer operationeel gemaakt. De 

updates zijn echter niet voldoende doorgevoerd waardoor de cijfers van het afgelopen 

schooljaar niet betrouwbaar zijn. Bovendien zijn de data van voorgaande jaren niet 

meer beschikbaar, wat het vergelijken met voorgaande jaren bemoeilijkt. 

- De nieuwe systemen leveren op een andere manier de cijfers en zijn nog in ontwikkeling. 

De vulling en selecties is nog niet universeel en voltooid. De uitdraai van gegevens geeft 

incomplete bestanden en gegevens die zo veel afwijken van andere jaren, dat het niet 

aannemelijk is dat de cijfers juist zijn.   

 

Oplossingsrichting 

- Wij treden met DUO in overleg over het feit, dat we door wijzigingen in de automatisering 

en softwarepakket ernstig twijfelen aan de betrouwbaarheid van de gegevens. Wij 

zullen de gemeenteraden daar nader over informeren. 

- Bij de inrichting van het nieuwe softwarepakket, werkproces en gebruiksinstructies wordt 

rekening gehouden met de wijze waarop DUO gegevens opvraagt, zodat volgend jaar 

de cijfers eenvoudig en betrouwbaar te genereren zijn. Hierbij dient tevens in 
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aanmerking genomen te worden, dat momenteel gewerkt wordt aan het eventueel 

regionaliseren van de Leerplicht RMC functie. Voorkomen moet worden, dat de huidige 

inrichting bij regionaal samenwerken een belemmering vormt. 

 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Ben Blonk 


