
Met trots presenteren wij voor het 3
e
 schooljaar de Leerplicht jaarkrant. Het is een 

veelbewogen en druk jaar geweest het afgelopen schooljaar. Hierdoor verschijnt de 
jaarkrant later dan gebruikelijk. Leerplicht Albrandswaard kreeg het afgelopen 
schooljaar, naast een aantal gebruikelijke en complexe casussen, ook te maken 
met bijzondere casussen. Een leerling nam deel aan een zeilreis en was hierdoor 
een aantal weken niet op school. Een andere leerling had zich aangemeld bij Pro-
ject P, een programma van RTL5 over pesten. Hierover leest u meer in deze jaar-
krant. In deze jaarkrant kunt u ook zien dat het schoolverzuim in het totaal met 
24,5% is gedaald. Dit is mede veroorzaakt door de sterke daling van het luxe ver-
zuim met 82% ten opzichte van het schooljaar daarvoor. Ook het aantal verlofaan-
vragen is met 27,4% gedaald. Het in 2012 ingezette luxe verzuimbeleid in de ge-
meente Albrandswaard werpt blijkbaar zijn vruchten af. Het totaal relatief verzuim is 
met 12,5% gestegen. Dit is veroorzaakt door de enorme stijging met 127,5% van 
het aantal meldingen in het MBO. Het relatief verzuim op het VO is met 25,5% ge-
daald. 
Wij wensen u veel leesplezier. 

Wilma Bakker en Sandra Vanterpool 

WETTELIJK KADER 
De Leerplichtwet is er op gericht te waarborgen dat alle jongeren aan onderwijs kunnen en 
zullen deelnemen (behalve de in de wet zelf genoemde uitzonderingen/ vrijstellingen).  
WANNEER VOLLEDIG LEERPLICHTIG? 
Een kind is volledig leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend 
op de 5e verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin de leerling 
16 jaar wordt. 
WANNEER GELDT DE KWALIFICATIEPLICHT? 
De kwalificatieplicht geldt voor jongeren zonder startkwalificatie vanaf 16 tot de 18e 
verjaardag. Dit betekent dat de jongere volledig dagonderwijs volgt of een combina-
tie van werken en leren. Regels voor verlof, verzuim en vrijstellingen zijn gelijk aan 
die van de volledige leerplicht. 
RMC 
RMC is er op gericht zo veel mogelijk voortijdig schoolverlaters te begeleiden naar 
een startkwalificatie. 
SCHOOLVERZUIM! WAT NU? 
Wanneer een leerling minimaal 16 uur in de 4 weken ongeoorloofd verzuimt, moet 
de school het verzuim melden aan de leerplichtambtenaar. Nadat het schoolver-
zuim gemeld is, onderzoekt de leerplichtambtenaar een aantal zaken: De oorzaak 
van het spijbelen, de achtergronden (eventuele problematiek), welke oplossingen 
zijn mogelijk. Wanneer er zorgen zijn over het kind, kan de leerplichtambtenaar 
bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg inschakelen. De leerplichtambtenaar maakt afspra-
ken met de leerling en/of ouders. Een voorbeeld van een dergelijke afspraak zou 
kunnen zijn: Stoppen met spijbelen en meewerken met de hulpverlening. Wanneer 
de leerplichtambtenaar van mening is dat de leerling en/of ouders niet meewerken 
met de hulpverlening of als de leerling ondanks deze hulpverlening toch blijft spijbe-
len, dan kan de leerplichtambtenaar besluiten proces-verbaal op te maken tegen de 
leerling en/of ouders. Het proces-verbaal wordt opgestuurd naar het Openbaar Mi-
nisterie en er gaat een afschrift naar de Raad voor de Kinderbescherming. De 
Raad voor de Kinderbescherming doet een basisonderzoek naar de omstandighe-
den in het gezin. De leerling en de ouders worden vervolgens ter verantwoording 
geroepen om bij de Kantonrechter. In veel gevallen zal de Kantonrechter de zaak 
aanhouden om vinger aan de pols te houden. Vaak  wordt er Jeugdreclassering 
opgelegd, om te bevorderen dat jongeren de draad weer oppakken en ouders wor-
den geholpen ervoor te zorgen dat hun kind weer regelmatig naar school gaat. In 
een vervolgzitting kan de zaak worden afgedaan met bijvoorbeeld de volgende uit-
spraken van de Rechter: Vrijspraak, Schuldig zonder straf; (Voorwaardelijke) taak- 
of werkstraf, Voorwaardelijke taak- of werkstraf met bijzondere voorwaarde zoals 
Jeugdreclassering. In het uiterste geval breidt de Raad voor de Kinderbescherming 
het onderzoek uit naar een beschermingsonderzoek, wat uiteindelijk in een Onder-
toezichtstelling (OTS) van de leerling kan resulteren. 

LEERPLICHT JAAROVERZICHT SCHOOLJAAR 2013-2014 
School At Sea 
Het Masterskip Wylde Swanprogramma is voor gemotiveerde leerlingen uit 4 HAVO, 4/5 
VWO, bij voorkeur met een natuurprofiel. Naast het zelfstandig leren aan boord worden er 
verdiepende lessen gegeven waarvan de stof gekoppeld is aan het leven aan boord. Mas-
terskip geeft jongeren levenslessen op zee. Aan boord wordt weliswaar onderwijs gegeven 
maar School At Sea is geen school in de zin van de Leerplichtwet. De Inspectie van onderwijs 
kan geen toezicht houden op de kwaliteit van het geboden onderwijs.  
Casus Sandra 
Op 7 februari 2014 word ik benaderd door een collega leerplicht uit Rotterdam. Deze collega 
vertelt dat 2 scholen uit Rotterdam 4 leerlingen een zeilreis cadeau geven, via School At Sea 
(Wylde Swan). De zeilreis vindt plaatst van 11-03-2014 tot en met 25-04-2014 en bedraagt 34 
schooldagen.  
Nu blijkt 1 van de 4 leerlingen een leerling uit de gemeente Albrandswaard te zijn. Leerplicht 
Rotterdam wil weten of dit bij ons bekend is en wat het standpunt van Albrandswaard is. Leer-
plicht Albrandswaard is hiervan niet op de hoogte. Leerplicht Rotterdam heeft al contact gehad 
met de Onderwijsinspectie en zij zeggen, na overleg met hun afdeling Juridische Zaken: ”Wij 
kunnen geen toezicht houden op de kwaliteit en kwantiteit van het onderwijsprogramma omdat 
het schip waarop de leerlingen verblijven in Internationale wateren ligt/vaart. De school is ver-
antwoordelijk voor het aanbod, dat deze leerlingen meekrijgen en op welke manier dit worden 
aangeboden. Onderwijs kan alleen meetellen als onderwijstijd indien het onderwijs in een 
school wordt gegeven/gevolgd.”  
Na overleg met Leerplicht Rotterdam wordt besloten dat de 
ouders van de betreffende leerlingen een verlofaanvraag 
moeten indienen. Leerplicht Albrandswaard benadert de ou-
ders van de leerling uit Albrandswaard voor een gesprek op 
het gemeentehuis. De wethouder en ik delen het standpunt 
van de onderwijsinspectie mee aan de ouders en de leerling. 
Gezien het feit dat de ouders niet verwijtbaar hebben gehan-
deld wordt er geen toestemming gegeven, maar wordt de 
afwezigheid van de leerling gedoogd. Op deze manier kan de leerling eenmalig deelnemen 
aan de zeilreis. Dit houdt wel in dat bij mogelijke vervolgaanvragen voor hetzelfde onderwerp, 
de belangen van het volgen van onderwijs zwaarder zullen wegen. Hierdoor zal de toestem-
ming voor verlof buiten de schoolvakanties niet worden verleend.  

Artikel 5 onder a; de jongere die op lichamelijke of psychische gronden niet ge-

schikt is om tot een school te worden toegelaten.  

Artikel 5 onder b; bedenkingen tegen de richting van het onderwijs. 

Artikel 5 onder c; jongere bezoekt een school in het buitenland. 

Absoluut verzuim; jongere staat niet ingeschreven op een school of instelling. 

Relatiefverzuim; jongere verzuimt 16 uur per 4 weken. 

Luxe-verzuim; jongere gaat eerder op vakantie of komt later terug. 

Thuiszitter; jongere die meer vier weken thuiszit zonder dat er sprake is van vrij-

stelling.   

  

AANTAL LEERLINGEN OP SCHOLEN IN ALBRANDSWAARD  

VRAAG EN ANTWOORD 
Waar moet een aanvraag extra vakantieverlof (artikel 11 onder f LPW aan voldoen)? 
Het verlenen van extra verlof (artikel 11 onder f LPW) is een bevoegdheid van de schooldirec-
teur (binnen de wettelijke kaders van de LPW). Een leerplichtambtenaar kan hierin adviserend 
optreden. Een ouder dient aan te tonen dat op basis van de specifieke aard van zijn/haar be-
roep het niet mogelijk is om in alle schoolvakanties, twee weken aaneengesloten op gezinsva-
kantie te gaan. Een werkgeversverklaring/verklaring van een eigen onderneming wordt door 
veel schooldirecteuren als voldoende beschouwd om extra vakantieverlof toe te kennen. Dit is 
echter geen goed argument. In de jurisprudentie is dit artikel vaak besproken en de lijn die in 
de rechtspraak is ingezet is de volgende: “Bij het begrip “specifieke aard van het beroep” dient 
met name te worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden 
in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is 
om in die periode een vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs voorzien zijn (en/of wor-
den aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomi-
sche problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een be-
langrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.” De Hoge Raad heeft in 2011 een 
uitspraak gedaan over een zelfstandig gevestigde advocaat, met de volgende redenering: 
“Gelet hierop is de Afdeling met de rechtbank van oordeel dat het hoofd in redelijkheid het ver-
zoek heeft kunnen afwijzen, omdat niet valt in te zien dat [appellante] vanwege de specifieke 
aard van het beroep van haar partner de bedrijfsvoering niet zodanig kan organiseren dat zij 
met haar gezin in de reguliere vakanties op vakantie kan gaan. De Hoge Raad verwacht dus 
dat ouders hun werkzaamheden dusdanig regelen dat zij in de reguliere schoolvakanties op 
vakantie kunnen. Ouders zullen moeten aantonen dat zij daadwerkelijk niet in de schoolvakan-
ties op vakantie kunnen en dat hun vakantie zal leiden tot onoverkomelijke bedrijfseconomi-
sche risico’s.  

  PO VO MBO 

Vrijstellingen Artikel 5 onder a 2 0 0 

 Artikel 5 onder b 0 0 0 

 Artkel 5 onder c 1 1 0 

Ongeoorloofd verzuim Absoluutverzuim 0 8 0 

 Relatiefverzuim 2 70 66 

 Luxe-verzuim 14 3 0 

Handhaving Processen-verbaal:    

 Relatiefverzuim 0 3 2 

 Luxe-verzuim 12 1 0 

 Absoluut verzuim 0 0 0 

 Halt-verwijzing 0 2 0 

 Waarschuwingen 2 29 26 

Overig Thuiszitters 2 4 4 

 Schorsingen 3 2 2 

 Bemiddelingen 6 49 28 

Verzuim- en overige cijfers van Leerplichtige en Kwalificatieplichtige leer-

lingen van 5 tot en met 17 jaar.  
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VERVOLG  

DAG VANDE LEERPLICHT EN  
SCHOLENMARKT 
Op 20 maart was Leerplicht aanwezig 
op de scholenmarkt in de Brinkhoeve in 
Poortugaal. De scholenmarkt wordt 
georganiseerd voor leerlingen die de 
overstap gaan maken naar het Voort-
gezet onderwijs. Leerplicht was voor 
het eerst aanwezig op scholenmarkt. 
Leerplicht had voor deze avond een 
leuke actie bedacht onder het motto 
“wat is jouw verhaal” en deze gecombi-
neerd met de dag van de leerplicht. De 
leerlingen die langs het kraampje van 
leerplicht kwamen werden gevraagd 
hoe zij hun toekomst in combinatie met 
onderwijs zagen. De leerlingen kregen 
een wedstrijdformulier mee waar zij 
hun verhaal op konden schrijven. Uit 
alle inzendingen werd het leukste jon-
gens- en meisjesverhaal gekozen door 
de wethouder en de leerplichtambtena-
ren.  
Op de dag van de leerplicht werd de 
school van de twee winnaars,  
OBS De Overkant loca-
tie Rhoon, verrast door 
een bezoekje van de 
wethouder en de leer-
plichtambtenaren. De 
winnaars zagen hun 
verhaal ingelijst als het 
winnende verhaal uit 
alle inzendingen komen. Ook werden 
zij beloond met een cadeaubon en een 
pakketje met leuke en bruikbare 
schoolspullen. De leerlingen uit de klas 
die niet hadden gewonnen maar wel 
hadden meegedaan kregen als troost-
prijs ook een pakketje met schoolspul-
len.  
Een zeer geslaagde actie!! 

 

PROJECT P 
Project P is een Nederlands televisiepro-
gramma, gepresenteerd door Johnny de 
Mol en Dennis Weening, dat werd uitgezon-
den door RTL 5 tussen 28 april en 19 mei 
2014. In het programma maakten gepeste 
jongeren met een verborgen camera beel-
den van het pesten op school. Samen met 
de presentator stelden leerlingen deze mis-
standen aan de orde voor de klas, waarbij 
ze vervolgens in gesprek gingen om tot een 
oplossing te komen.  
CASUS VAN SANDRA 
Tijdens een ZAT (Zorg Advies Team) licht  
de school mij in dat een leerling uit Al-
brandswaard betrokken is bij het program-
ma Project P. De leerling is aan het begin 
van het schooljaar voor een proefperiode op 
de betreffende school geplaatst. Na een 
korte periode bleek, dat het niveau voor de-
ze leerling te hoog was. Een overstap naar 
een andere school en ander onderwijs zou 
beter zijn. Volgens ouders had de vermin-
derde prestatie te maken met het feit dat 
hun kind gepest werd. Omdat de school, 
volgens ouders niets met het pesten zou 
hebben gedaan, benaderden zij Project P. 
Er hebben diverse gesprekken plaatsgevon-
den tussen ouders, jongere en leerplicht en 
tussen leerplicht en school. De school bleef 
bij het standpunt dat het programma niet 
uitgezonden mocht worden. Zij denken dat 
het voor alle leerlingen in de klas, schadelijk 
kan zijn om met een dergelijk onderwerp op 
tv te komen. Zij lopen het risico te worden 
gestigmatiseerd als pester of meeloper. 
Beelden van leerlingen kunnen eindeloos 
op internet blijven circuleren. Dit alles maak-
te dat de school niet mee wilde werken. De 
ouders van de leerlingen uit de klas deelden 
het standpunt van de school. Uiteindelijk 
heeft de rechter bepaald dat het programma 
wel uitgezonden mocht worden. De leer-
lingen mochten echter niet herkenbaar in 
beeld worden gebracht. De ouders hebben 
de betreffende leerling deze periode thuis 
gehouden en ziek gemeld. Leerplicht heeft 
in overleg met school besloten hierop niet te 
handhaven. Gelukkig is de leerling uiteinde-
lijk geplaatst op een andere school en doet 
het daar goed! 
 
 

NAWOORD 
In het achterliggende jaar is het team leer-
plicht behoorlijk in beweging geweest. De 
leerplichtambtenaren van Albrandswaard zijn 
intensiever gaan samenwerken met de leer-
plichtambtenaren van Barendrecht en Ridder-
kerk. Dat heeft tot mooie uitwisselingen geleid 
en tot goede gesprekken over verantwoorde-
lijkheden en casusregie.  
 
Leerplicht is wat mij betreft een boeiende dis-
cipline. Als ik zie hoe de leerplichtambtenaren 
functioneren als een spin in het web, meeden-
ken met ouders/verzorgers en met scholen, 
maar ook met de ketenpartners om ervoor te 
zorgen dat leerplichtigen daadwerkelijk het 
onderwijs genieten waar ze recht op hebben, 
dan geniet ik van de veelzijdigheid van dit 
vak.  
 
Voor 2015 staat onder andere het samenwer-
ken met de wijkteams centraal. Sandra en 
Wilma werken nauw samen met de wijkteams 
om zo tot een goede afstemming te komen. 
Zij acteren als het gaat om verzuim, maar ze 
hebben daarbij ook een signalerende functie. 
Het doel is om het verzuim van leerplichtige 
kinderen te beperken tot het minimum.  
 
Hermien Dannenberg 
Afdelingshoofd Team Leerplicht a.i.  

VRAAG EN ANTWOORD 
Twee keer vakantieverlof bij gescheiden 
ouders? 
Twee leerplichtige kinderen hebben ge-
scheiden ouders. Ze wonen door de weeks 
bij moeder en vaak vrijdag + weekend bij 
vader. Vader heeft een agrarisch bedrijf en 
moeder werkt in de horeca. Beide ouders 
vragen nu extra vakantieverlof aan. Mogen 
de kinderen nu 2x verlof krijgen? 
Antwoord: 
In de leerplichtwet is in artikel 13a opgeno-
men dat een beroep op vrijstelling wegens 
vakantie van de jongere slechts kan worden 
gedaan bij de schooldirecteur. Lid 2 geeft 
aan dat het verlof door de directeur slechts 
eenmaal maximaal 10 dagen verleend mag 
worden en niet mag plaatsvinden in de eer-
ste twee weken na de zomervakantie. De 
wet is hier duidelijk, er mag maar eenmaal 
verlof verleend worden. Je kunt je voorstel-
len dat de schooldirecteur de 10 dagen wil 
splitsen over beide ouders. Het advies in dit 
geval is, dat de schooldirecteur dit overlegt 
met de onderwijsinspectie, nu zij toezien op 
de juiste invulling van dit artikel. Strikt juri-
disch kan het niet, maar je kunt je voorstel-
len dat in deze uitzonderlijke situatie er van-

af geweken kan worden. 

BEMIDDELING 
CASUS VAN WILMA 
Vanaf de brugklas komt de leerling in aanra-
king met leerplicht vanwege veelvuldig laat-
komen en ziekteverzuim. De leerling werkt 
ver beneden niveau. De werkhouding is 
ronduit slecht. Verder zijn er relationele pro-
blemen in de thuissituatie, waarvan de leer-
ling enerzijds profiteert en anderzijds slacht-
offer is. Omdat de situatie op school niet 
meer houdbaar is wordt de leerling in 2013 
geplaatst op een onderwijs opvangvoorzie-
ning. Om de periode tot aan de plaatsing te 
overbruggen regelt school in samenwerking 
met mij een stageplek. Op de opvangvoor-
ziening vertoont de leerling onaangepast 
gedrag. Na een persoonlijkheidsonderzoek 
blijkt de leerling in aanmerking te komen 
voor Speciaal onderwijs (cluster 4), maar 
ouders werken niet mee aan de plaatsing, 
omdat de leerling  een sterke afkeer heeft 
voor het Speciaal onderwijs. De periode op 
de opvangvoorziening wordt verlengd. Om-
dat de leerling blijft verzuimen, draagt bureau 
Jeugdzorg, die inmiddels in beeld was, de 
zaak over aan de Raad voor de Kinderbe-
scherming. Ik verzorg de benodigde informa-
tie t.b.v. de Raad voor de Kinderbescher-
ming. Begin 2014 gaat de leerling weer terug 
naar school. Het lijkt goed te gaan en de 
leerling verzuimt nauwelijks. De school pro-
beert, vooruitlopend op passend onderwijs, 
met veel kunst- en vliegwerk de leerling tot 
mavo 3 te brengen. Uit het persoonlijkheids-
onderzoek kwam de diagnose PDD-NOS.  
In mei 2014 gaat het weer mis. De leerling 
moest de laatste Cito toets doen. Moeder 
kreeg het echter niet voor elkaar om de leer-
ling op school krijgen. De toets was van cru-
ciaal belang voor de overgang naar Mavo 3. 
De school heeft alles in het werk gesteld om 
de leerling van een uitzonderlijk aangepast 
programma te voorzien. De leerling komt 
echter niet meer naar school. De school doet 
een melding ongeoorloofd schoolverzuim bij 
leerplicht. Moeder is in tegenstelling tot haar 
pittige berichten over de mail, zeer meewer-
kend. De leerling daarentegen is zeer op-
standig en wil niet met allemaal “rare” kin-
deren in de klas zitten. Wel wil de leerling 
een diploma halen en de indruk bestaat bij 
de leerling dat het speciaal onderwijs hier 
niet toe leidt. Ik leg uit dat dit juist een uitge-
lezen kans biedt om een diploma te halen. 
De wens van de leerling is MBO1. Deze op-
leiding bereidt voor op de arbeidsmarkt, zon-
der diploma. Na een discussie ging de leer-
ling overstag. Ik  waarschuwde de leerling 
voor proces-verbaal bij terugkerend school-
verzuim. Verder adviseerde ik leerling en 
ouders mee te werken met de aanmelding 
op het speciaal onderwijs. De leerling verliet 
boos en voortijdig de spreekkamer. Na her-
haalde telefoontjes naar de school, komt uit-
eindelijk het bericht dat de leerling was ge-
plaatst op het speciaal onderwijs. 
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LEERPLICHT IN HET KOETSHUIS 
Sinds juni 2014 heeft Leerplicht Albrands-
waard een vaste werkplek in het Koetshuis 
in Rhoon. Samen met ouders /verzorgers 
en de school werken we aan oplossingen 
voor kinderen met (school)problemen. Be-
halve een repressieve functie, heeft leer-
plicht vooral een preventieve en signaleren-
de functie. Voordat de leerplichtambtenaar 
besluit te handhaven, wordt een preventief 
traject doorlopen. De leerplichtambtenaar 
werkt samen met verschillende ketenpart-
ners. Belangrijke ketenpartners zijn even-
eens gevestigd in het Koetshuis. Bij leer-
plicht staat de leerling centraal. Vanuit dat 
idee is het werken in het Koetshuis, waar 
ook het CJG is gevestigd een belangrijke 
stap vooruit. Schoolverzuim is vaak een 
signaal voor verschillende problemen. Het 
nog te vormen Wijkteam zal voor een deel 
gehuisvest worden in het Koetshuis. Zo 
weten we elkaar snel en goed te vinden. 
We kunnen goed met elkaar samenwerken 
aan een gezamenlijk doel. 

BAR-LEERPLICHT 
De samenwerking tussen de leerplichtambte-
naren was altijd al goed te noemen. Sinds de 
officiële samenwerking is de samenwerking 
verstevigd. De leerplichtambtenaren hebben 
nu een gezamenlijk leerplicht registratiesys-
teem. Daardoor is de onderlinge vervanging 
en het beantwoorden van vragen van ouders, 
leerlingen en scholen vergemakkelijkt. De 
leerplichtambtenaren hebben in de beginfase 
van de samenwerking vrijwel wekelijks over-
leg gehad, waardoor het leerplichtbeleid op 
elkaar kon worden afgestemd. Hoewel er per 
gemeente enkele nuanceverschillen blijven 
bestaan is de werkwijze nagenoeg identiek.  

SPREEKUUR 
Leerplicht houdt sinds begin van het  
schooljaar spreekuur op het Einstein  
Lyceum in Hoogvliet samen met een  
leerplichtambtenaar van Rotterdam.   
Dit wekelijkse spreekuur is bedoeld  
voor beginnend verzuim bij leerlingen  
in de leerplichtige leeftijd.  
Door binnen het VO aanwezig te zijn tijdens de spreekuren kan de leerplichtambte-
naar op een snelle en adequate manier inspelen op het verzuim. De leerplichtamb-
tenaar krijgt bij binnenkomst van de administratie door met welke leerling een ge-
sprek nodig is. Meestal is er sprake van beginnend schoolverzuim of laat komen. 
De leerplichtambtenaar haalt de leerling vervolgens op uit de klas en gaat een ge-
sprek aan. De gesprekken hebben een informatief en waarschuwend karakter. De 
leerplichtambtenaar wil met deze gesprekken voorkomen dat laat komen en af en 
toe spijbelen uitmondt in meer verzuim. Door deze aanpak ontstaan er korte lijnen 
tussen leerplicht, de school en de  jongere.  De jongere wordt op zijn of haar eigen 
verantwoordelijkheid aangesproken en dat heeft effect. 
 
Leerplicht heeft een vaste werkkamer waar zij leerlingen kan oproepen voor een 
gesprek. Wanneer er geen leerling opgeroepen hoeft te worden kan er op de loca-
tie gewoon gewerkt worden. Een voordeel om samen te werken met een leerplicht-
ambtenaar van een andere gemeente is het uitwisselen van ervaringen.  
Een prima manier van samenwerken! 
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