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Inleiding 
 
Het regionaal Bureau Leerplicht (RBL) voert sinds 1 januari 2016 voor de gemeenten De Ronde 
Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden de leerplichtfunctie (5 tot 16 jarigen), de 
kwalificatieplicht (16 en 17jarigen) en de RMC-functie (18 tot 23 jarigen) uit. Hiermee handhaaft het 
RBL de leerplicht voor minderjarigen en bestrijdt het voortijdig schoolverlaten tot 23 jaar. 
 
De visie van het RBL is het waarborgen van het recht op onderwijs van alle 5- tot 23-jarigen  
woonachtig in onze regio. Iedere jongere verdient een goede uitgangssituatie om later, richting 
volwassenheid, volwaardig en volledig deel te nemen aan onze samenleving. Het RBL stelt het belang 
van de jongere voorop en zet zich in om ieder van hen een plek te bieden in de maatschappij. De 
missie is dan ook bij iedere casus om samen met de jongere, de ouders/verzorgers en het netwerk 
eromheen te zoeken naar de meest passende oplossing als schoolgang even niet lukt.  
 
Een tweede bewogen corona-schooljaar…  
Ook dit schooljaar 2020/21 stond in het teken van corona. Gedurende het schooljaar waren er meer of 
minder ingrijpende landelijke maatregelen om het virus tegen te gaan. De meest ingrijpende 
maatregel is uiteraard een tijdelijke schoolsluiting, waarbij de meeste leerlingen thuisonderwijs moeten 
volgen. Minder ingrijpende maatregelen zijn het dragen van mondkapjes op school, afstand houden 
en een beperkt aantal leerlingen bij elkaar. Ouders, leerlingen en scholen hebben ons inziens steeds 
opnieuw grote veerkracht vertoond om dit goed te organiseren. Uiteraard geldt dit ook voor de 
medewerkers van het RBL, die altijd klaar stonden om hen te ondersteunen waar nodig. 
 
Het RBL-jaarverslag schooljaar 2020/21 
Evenals in schooljaar 2019/20 hebben we in dit jaarverslag wederom gekozen voor een sobere opzet: 
een beknopt aantal totaal cijfers over het schooljaar 2020/21 (leerplicht en RMC) en wat uitgebreider 
per gemeente.  
Voor het volgende schooljaar (2021/22) onderzoeken we, in samenspraak met onze gemeenten, met 
welke gegevens we de gemeenteplaatjes kunnen uitbreiden.  
 

Spannend, een voorwoord bij het jaarverslag van het RBL, het regionaal bureau leerplicht.  
Niet zo zeer spannend vanwege het feit dat het een voorwoord is maar wel vanwege het feit dat ik niet zo’n 
“plicht-liefhebber” ben. Eerlijk gezegd ben ik meer van het “leerrecht”. Dus wat mij betreft mag het voortaan door 
het leven gaan als het RBLR: het regionaal bureau leerrecht. 
 
Alle kinderen hebben een recht op onderwijs, op onderwijs dat past bij hun ontwikkeling, bij hun leefplezier. 
Ouders of scholen die kinderen dit recht ontzeggen kunnen wat mij betreft een stevig gesprek en eventueel 
maatregelen verwachten. Dus niet vanwege de leerplicht maar vanwege het leerrecht. 
 
Ondanks het feit dat het RBL formeel, want zo staat het in de wet, de leerplicht bevordert weet ik dat zij steeds 
vaker vanuit het leerrecht opereert. Daar ben ik erg blij mee. Inclusie in het onderwijs wordt daarmee bevorderd 
en het stelt alle kinderen - en dus ook de ouders - in staat plezier te beleven aan het verschil dat er tussen 
kinderen bestaat.  
 
Al het onderwijs dient passend te zijn: primair passend bij kinderen en niet zozeer primair passend bij het 
onderwijssysteem wat we hebben ontwikkeld. RBL speelt een belangrijke rol bij dat proces. Montfoort zal zich, 
samen met de andere partners die aan het RBL zijn verbonden, blijven inzetten om die inclusie te bevorderen. 
Kinderen hebben er recht op goed onderwijs te genieten en onderdeel uit te maken van een inclusieve 
samenleving. 
 
Yolan Koster, wethouder onderwijs Montfoort 
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Leerplicht- en RMC1-cijfers: totaalplaatje Utrecht Noordwest 
 

Leerplicht (5 – 17 jaar) 
 
We presenteren hier alle leerplichtdossiers die bij het RBL in schooljaar 2020/21 zijn binnengekomen 
en behandeld door de administratie en leerplichtconsulenten.  
 
Op 1 januari 2021 woonden er 28.492 leerplichtigen in de vijf gemeenten van het RBL2. Dit zijn alle 
leerlingen van 5 tot en met 17 jaar. 
 
De leerplichtconsulenten hebben in het schooljaar 2020/21 gezamenlijk 1.385 dossiers behandeld. Dit 
staat niet gelijk aan het aantal leerlingen dat in beeld is bij leerplicht: ronde de 30 procent van de 
leerlingen hebben twee of meer dossiers in een schooljaar.  
Door de RBL-administratie zijn in totaal ruim 356 leerplichtdossiers afgehandeld zonder tussenkomst 
van een leerplichtconsulent. Hieronder vallen bijvoorbeeld de controles op absoluut schoolverzuim of 
(verzuim)meldingen waar geen actie van een leerplichtconsulent voor vereist is.  
 

Absoluut verzuim 
Wanneer een leerplichtige leerling niet staat ingeschreven bij een school dan noemen we dit absoluut verzuim. 
Leerplichtconsulenten hebben in 2020/21 32 maal onderzoek verricht naar vermoedelijk absoluut verzuim. Na 
onderzoek bleek dat bijna alle jongeren op een school stonden ingeschreven. Soms ook bleken ze verhuisd naar 
buiten onze regio.  
 
Relatief verzuim 
De leerplichtige jongere staat op een school ingeschreven, maar is zonder geldige reden afwezig en/of komt te 
laat. Verzuimt een leerling in vier weken tijd 16 les- en/of praktijkuren, dan is de school verplicht dit te melden bij 
de leerplichtconsulent. In schooljaar 2020/21 zijn 594 meldingen in behandeling genomen en afgehandeld. 
 
Luxe verzuim 
De leerplichtige jongere neemt verlof buiten de schoolvakantie zonder toestemming van de schooldirecteur of de 
leerplichtconsulent. In 14 gevallen was er sprake van geconstateerd luxe verzuim. We zien een aanzienlijke 
daling ten opzichte van het schooljaar ervoor (2019/20) toen er 65 maal sprake was van luxe verzuim. Wellicht 
dat de diverse lockdowns in Europa daar aan hebben bijgedragen rondom de schoolvakanties. 
In 0 gevallen is er een proces verbaal richting ouders opgemaakt. 
   
Bemiddeling en advies 
Pakweg de helft van de binnengekomen casuïstiek van de leerplichtconsulent bestaat uit preventieve 
werkzaamheden. Dit wil zeggen dat er geen DUO-verzuimmelding van een jongere is maar dat de school of 
ouders zorgen hebben over de schoolvoortgang.  
In schooljaar 2020/21 hebben de leerplichtconsulenten 637 dossiers behandeld.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 RMC staat voor Regionale Meld-en Coördinatiefunctie. In het vervolg van dit jaarverslag gebruiken we deze 
afkorting.  
2 Bron: CBS statline. 
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Soorten dossiers schooljaar 2020/21 (aantal) 
 

 
 
 
Dossiers per onderwijssoort schooljaar 2020/21 (percentages) 
 

 
 
 

Vrijstellingen 
Binnen de leerplichtwet zijn de volgende vrijstellingen mogelijk: 
- vervangend schooltraject, ander onderwijs (Art. 15) 
- extra verlof wegens gewichtige omstandigheden (Art. 11g) 
- psychische of lichamelijke beperkingen of ongeschiktheid (Art. 5a) 
- bezwaar tegen de richting van het onderwijs (Art. 5b) 
- volgen van onderwijs in het buitenland (Art. 5c) 
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Toegekende vrijstellingen en extra verlof schooljaar 2020/21 (aantal) 
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RMC  (18 – 22 jaar) 
 

Jongeren van 18 tot en met 22 jaar die geen onderwijs volgen en ook niet over een startkwalificatie 
beschikken, worden bij het RMC aangemeld. Een startkwalificatie is een diploma op minimaal mbo 
niveau 2, of een havo of vwo diploma. De trajectbegeleiders van het RMC proberen ervoor te zorgen 
dat deze jongeren die voortijdig het onderwijs verlaten alsnog een startkwalificatie behalen, via een 
opleiding of een combinatie van leren en werken. Voor sommige jongeren is het halen van een 
startkwalificatie echter niet weggelegd of haalbaar. Deze jongeren begeleidt het RMC naar een 
passende werkplek of dagbesteding. Hierin wordt dan met name samengewerkt met de lokale 
afdelingen Werk & Inkomen. 
 
We presenteren hier de RMC-dossiers die bij het RBL in schooljaar 2020/21 zijn binnengekomen en 
behandeld door de administratie en trajectbegeleiders 18+.  
 
Op 1 januari 2021 woonden er 10.940 jongeren van 18 tot en met 22 jaar in de vijf gemeenten van het 
RBL3.  
 
De trajectbegeleiders hebben in het schooljaar 2020/21 gezamenlijk 637 dossiers behandeld. Dit zijn 
dossiers over voortijdig schoolverlaten (vsv) of schoolverzuim in het mbo. Bij een aantal dossiers (59) 
heeft de trajectbegeleider een adviserende/bemiddelende rol gespeeld. In de 637 dossiers zitten ook 
jongeren die al langer voortijdig schoolverlater zijn, maar doordat zij bijvoorbeeld hun baan hebben 
verloren weer bij ons in beeld komen. Grofweg kan gesteld worden dat 10 procent van de voortijdig 
schoolverlaters weer terug keert naar het onderwijs en daar alsnog probeert een startkwalificatie te 
behalen. Echter het grootste deel van hen werkt (rond de 50 procent) of heeft een uitkering (W&I, 
UWV, zo’n 15 procent). De overige jongeren blijken bijvoorbeeld verhuisd buiten de regio, ontvangen 
hulp/zorg of zijn 23 jaar geworden. 
 
Door  de RBL-administratie zijn in totaal 878 dossiers behandeld zonder tussenkomst van een 
trajectbegeleider. Hieronder valt bijvoorbeeld de monitoring op schoolinschrijving, schoolverzuim, 
inkomen of werk (met behulp van bijvoorbeeld het SUWI-net).  
 
In onderstaande tabel staan de meest recente percentages4 over nieuwe voortijdig schoolverlaten 
landelijk, de bredere RMC-regio Utrecht en onze subregio Utrecht Noordwest. 
 

VSV mbo schooljaar 2019/20 Aantal deelnemers mbo Percentage VSV 

Landelijk 403.254 4,6 

RMC regio Utrecht 18.585 4,5 

Utrecht Noordwest 4.231 3,6 

 
De meest recente cijfers5 laten zien dat onze subregio Noordwest een lager percentage vsv heeft 
wanneer we vergelijken met zowel landelijk als de gehele RMC regio Utrecht.  
 
Hoe zag het er de afgelopen jaren uit? In onderstaande tabel staan voor alleen onze subregio 
Noordwest de percentages voortijdig schoolverlaten vanuit het mbo van de afgelopen vier schooljaren. 
Het betreft steeds nieuwe voortijdig schoolverlaters. In deze cijfers zitten geen jongeren die al langer 
(dan een jaar) het onderwijs hebben verlaten. Deze jongeren monitoren wij twee keer per jaar om te 
zien wat ze doen. Vrijwel al deze jongeren zijn aan het werk. 
 

Utrecht Noordwest Aantal deelnemers mbo Percentage VSV 

2016/17 3.964 4,8 

2017/18 3.943 4,7 

2018/19 4.019 5,0 

2019/20 4.231 3,6 

 
Tussen 2016 en 2019 lag het percentage nieuwe voortijdig schoolverlaters rond de 5%, en zien we 
een daling in 2019/20. Deze daling is nu nog niet goed te duiden, maar mogelijk dat het begin van de 

 
3 Bron: CBS statline. 
4 Bron: DUO factsheet vsv 2019/20 
5 DUO ‘loopt’ een schooljaar achter bij haar berekeningen over voortijdig schoolverlaten (vsv), omdat zij kijken of 
een vsv’er een jaar later nog die status heeft. Pas dan worden de definitieve cijfers gepubliceerd.  
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corona-periode hier een rol in heeft gespeeld: jongeren blijven langer in het onderwijs omdat het 
onzeker is wat de arbeidsmarkt gaat doen. 
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Leerplicht- en RMC-cijfers 2020/21: gemeente Montfoort 

 
In de gemeente Montfoort staan 7 basisscholen en er is een vestiging voor voortgezet onderwijs. 
Montfoort kent geen mbo-vestiging.  
Het totaal aantal leerplichtigen bedraagt per 1 januari 2021 2.270 leerlingen (tussen 5 en 17 jaar), het 
aantal jongeren tussen 18 en 22 jaar is 928. De ‘doelgroep’ voor het RBL is in totaal 3.198 personen. 
De volgende bronnen zijn gebruikt bij het verzamelen van onderstaande gegevens: 
- Leerplichtadministratie (RBL); 
- RMC factsheet voortijdig schoolverlaten (DUO, meerdere schooljaren); 
- SchoolWerkt-monitor meting oktober 2020 (KBA Nijmegen). 
 
Hieronder presenteren we een aantal gegevens van zowel leerplicht (5 tot en met 17-jarigen) als RMC 
(18 tot en met 22-jarigen). 
 

Leerplicht (5 – 17 jaar) 
Behandelde dossiers totaal 

Soort 
onderwijs 

Bemiddeling/advies/ 
informatie 

Verzuim Toegekende 
vrijstellingen 

Extra 
verlof 

Absoluut  
verzuim 

Totaal 

BO 10 0 0 0 0 10 

VO 17 12 0 1 0 30 

MBO 5 26 0 0 0 31 

(V)SO/PRO 12 4 0 0 1 17 

Totaal 44 42 0 1 1 88 

 
Verzuim (zie bovenstaande tabel) uitgesplitst naar soort 

Soort onderwijs Signaal/spijbelen Luxe 

BO 0 0 

VO 12 0 

MBO 26 0 

(V)SO/PRO 4 0 

Totaal 42 0 

 
Toegekende en afgewezen vrijstellingen 

 Toegekende vrijstelling Afgewezen vrijstelling 

Psychische/lichamelijke ongeschiktheid 
(Art. 5a) 

0 0 

Bezwaren  tegen richting onderwijs 
(Art. 5b) 

0 0 

Onderwijs in het buitenland 
(Art. 5c) 

0 0 

Gewichtige omstandigheden 
(Art. 11g) 

0 1 

Kwalificatieplichtige leerling geniet 
voldoende ander onderwijs 
(Art. 15) 

0 0 

Gedoogbeschikking MBO 
(16/17-jarigen) 

0 0 

 
Waarschuwingen en strafmaatregelen 

Soort 
onderwijs 

HALT-
straf 

PV 
luxe  

PV 
signaal 

PV 
absoluut 

Waarschuwingsbrief/gesprek 

BO 0 0 0 0 0 

VO 1 0 1 0 5 

MBO 1 0 0 0 17 

(V)SO/Pro 0 0 0 0 2 

Totaal 2 0 1 0 24 
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RMC (18 – 22 jaar) 
 

Nieuwe voortijdig schoolverlaters vanuit het mbo (aantal en percentages) 

VSV vanuit mbo 2016/17 2017/18 2018/19 2019/206 

Aantal 9 16 20 8 

Percentage 2,3 4,1 5,2 2,0 
 

Het aantal en percentage nieuwe voortijdig schoolverlaters kent de afgelopen jaren een wat grillig 
verloop in Montfoort. Waren er in de schooljaren 2017/18 en 2018/19 tussen de 16 en 20 jongeren die 
het mbo zonder diploma verlieten, in de jaren 2016/17 en 2019/20 waren er dat minder dan 10.  
 
In de tabel hieronder staat het laatst behaalde diploma in het voortgezet onderwijs en mbo waarop 
jongeren op peilmoment 1 oktober 2020 gediplomeerd zijn. Er is gekeken bij vier leeftijdscategorieën: 
16, 18, 20 en 22 jaar. Dit zijn dus alle jongeren die op 1 oktober 2020 die leeftijd hadden.  
Behaalde diploma’s in het hoger onderwijs zijn niet bekend.  
 

Voorbeeld: onder de 20-jarigen in Montfoort op 1 oktober 2020 heeft 92 procent een diploma behaald, 
waarvan 38 procent op havo/vwo en 42 procent op mbo. 12 procent van de jongeren heeft als hoogste 
diploma het vmbo.  

 
Laatst behaalde diploma per leeftijdscategorie op 1 oktober 2020 (percentages) 

Onderwijspositie  16 jaar 18 jaar 20 jaar 22 jaar 

Diploma 45 87 92 90 

- Vmbo  45 38 12 - 

- Havo/vwo - 44 38 36 

- Mbo niveau 1 - - - - 

- Mbo niveau 2, 3 en 4 - 5 42 54 

Geen diploma 55 13 8 10 

 
In de tabel hieronder staat het percentage Montfoortse jongeren dat op 1 oktober 2020 een 
startkwalificatie heeft behaald. Ook hier weer voor vier leeftijdscategorieën: 16, 18, 20 en 22 jaar. 
 

Voorbeeld: op 16-jarige leeftijd heeft niemand nog een startkwalificatie7 behaald wat ook logisch is: 
het vmbo leidt niet tot een dergelijke kwalificatie en leerlingen op havo/vwo zitten nog niet in hun 
examenjaar. Bij alle 22-jarigen is te zien dat 90 procent een startkwalificatie heeft.  

 
Startkwalificatie behaald ja/nee per leeftijdscategorie op 1 oktober 2020 (percentages) 
Montfoort 

  16 jaar 18 jaar 20 jaar 22 jaar 

Startkwalificatie behaald 0 52 79 90 

Geen startkwalificatie 100 48 21 10 

Totaal  100 100 100 100 

 
In Montfoort heeft op 22-jarige leeftijd 10 procent geen startkwalificatie (cohort oktober 2020). Dit zijn  
jongeren zonder mbo-diploma (10 procent, zie tabel ervoor). 

  

 
6 Zie voetnoot 4 op pagina 7: in maart 2022 worden de cijfers van 2020/21 door DUO gepresenteerd. 
7 Een startkwalificatie is een diploma havo/vwo of minimaal mbo niveau 2. 
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Leerplicht- en RMC-cijfers 2020/21: gemeente Oudewater 
 
In de gemeente Oudewater staan 6 basisscholen, er is geen vestiging voor voortgezet onderwijs. 
Oudewater kent ook geen mbo-vestiging.  
Het totaal aantal leerplichtigen bedraagt per 1 januari 2021 1.538 leerlingen (tussen 5 en 17 jaar), het 
aantal jongeren tussen 18 en 22 jaar is 605. De ‘doelgroep’ voor het RBL is in totaal 2.143 personen. 
De volgende bronnen zijn gebruikt bij het verzamelen van onderstaande gegevens: 
- Leerplichtadministratie (RBL); 
- RMC factsheet voortijdig schoolverlaten (DUO, meerdere schooljaren); 
- SchoolWerkt-monitor meting oktober 2020 (KBA Nijmegen). 
 
Hieronder presenteren we een aantal gegevens van zowel leerplicht (5 tot en met 17-jarigen) als RMC 
(18 tot en met 22-jarigen). 
 

Leerplicht (5 – 17 jaar) 
Behandelde casussen totaal 

Soort 
onderwijs 

Bemiddeling/advies/ 
Informatie 

Verzuim Vrijstellingen Extra 
verlof 

Absoluut  
verzuim 

Totaal 

BO 7 0 7 0 1 14 

VO 19 7 0 0 1 27 

MBO 6 11 0 0 0 18 

(V)SO/PRO 6 4 2 1 0 13 

Totaal 38 22 9 1 2 72 

 
Verzuim (zie bovenstaande tabel) uitgesplitst naar soort 

Soort onderwijs Signaal/spijbelen Luxe 

BO 0 0 

VO 7 0 

MBO 11 0 

(V)SO/PRO 4 0 

Totaal 22 0 

 
Toegekende en afgewezen vrijstellingen 

 Toegekende vrijstelling Afgewezen vrijstelling 

Psychische/lichamelijke ongeschiktheid 
(Art. 5a) 

2 0 

Bezwaren  tegen richting onderwijs 
(Art. 5b) 

7 0 

Onderwijs in het buitenland 
(Art. 5c) 

0 0 

Gewichtige omstandigheden 
(Art. 11g) 

1 0 

Kwalificatieplichtige leerling geniet 
voldoende ander onderwijs 
(Art. 15) 

0 0 

Gedoogbeschikking MBO 
(16/17-jarigen) 

0 0 

 
Waarschuwingen en strafmaatregelen 

Soort 
onderwijs 

HALT-
straf 

PV 
luxe  

PV 
signaal 

PV 
absoluut 

Waarschuwingsbrief/gesprek 

BO 0 0 0 0 0 

VO 0 0 0 0 5 

MBO 0 0 0 0 3 

(V)SO/Pro 0 0 0 0 3 

Totaal 0 0 0 0 11 
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RMC (18 – 22 jaar) 
 

Nieuwe voortijdig schoolverlaters vanuit het mbo (aantal en percentages) 

VSV vanuit mbo 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Aantal 9 10 6 6 

Percentage 3,3 3,9 2,2 2,3 
 

Het aantal en percentage nieuwe voortijdig schoolverlaters is redelijk stabiel de afgelopen jaren in 
Oudewater. Dit aantal schommelt tussen de 6 en 10 jongeren per schooljaar die het mbo zonder 
diploma verlieten.  
 
In de tabel hieronder staat het laatst behaalde diploma in het voortgezet onderwijs en mbo waarop 
jongeren op peilmoment 1 oktober 2020 gediplomeerd zijn. Er is gekeken bij vier leeftijdscategorieën: 
16, 18, 20 en 22 jaar. Dit zijn dus alle jongeren die op 1 oktober 2020 die leeftijd hadden.  
Behaalde diploma’s in het hoger onderwijs zijn niet bekend.  
 

Voorbeeld: onder de 22-jarigen in Oudewater op 1 oktober 2020 heeft 80 procent een diploma 
behaald, waarvan 31 procent op havo/vwo en 49 procent op mbo. 8 procent van de jongeren heeft als 
hoogste diploma het vmbo, te zien bij de 20-jarigen. Het gros van de vmbo-gediplomeerden stroomt 
door naar het mbo.  

 

Laatst behaalde diploma per leeftijdscategorie op 1 oktober 2020 (percentages) 
 

Onderwijspositie  16 jaar 18 jaar 20 jaar 22 jaar 

Diploma 37 75 90 80 

- Vmbo  37 39 8 - 

- Havo/vwo - 36 46 31 

- Mbo niveau 1 - - - - 

- Mbo niveau 2, 3 en 4 - - 36 49 

Geen diploma 63 25 10 12 

 
In de tabel hieronder staat het percentage jongeren uit Oudewater dat op 1 oktober 2020 een 
startkwalificatie heeft behaald. Ook hier weer voor vier leeftijdscategorieën: 16, 18, 20 en 22 jaar. 
 

Voorbeeld: op 16-jarige leeftijd heeft niemand nog een startkwalificatie8 behaald wat ook logisch is: 
het vmbo leidt niet tot een dergelijke kwalificatie en leerlingen op havo/vwo zitten nog niet in hun 
examenjaar. Bij alle 22-jarigen is te zien dat 88 procent een startkwalificatie heeft.  

 
Startkwalificatie behaald ja/nee per leeftijdscategorie op 1 oktober 2020 (percentages) 

 16 jaar 18 jaar 20 jaar 22 jaar 

Startkwalificatie behaald 0 46 88 88 

Geen startkwalificatie 100 54 12 12 

Totaal  100 100 100 100 

 
In Oudewater heeft op 22-jarige leeftijd 12 procent geen startkwalificatie (cohort oktober 2020). Dit zijn 
jongeren zonder mbo-diploma (zie tabel ervoor). 

 
8 Een startkwalificatie is een diploma havo/vwo of minimaal mbo niveau 2. 
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Leerplicht- en RMC-cijfers 2020/21: gemeente Woerden 
 
In de gemeente Woerden staan 25 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs. Er zijn 5 
vestigingen voor voortgezet onderwijs, inclusief het praktijkonderwijs. Tevens is er 1 mbo-vestiging.  
Het totaal aantal leerplichtigen bedraagt per 1 januari 2021 8.498 leerlingen (tussen 5 en 17 jaar), het 
aantal jongeren tussen 18 en 22 jaar is 3.274. De ‘doelgroep’ voor het RBL is in totaal 11.772 
personen. 
De volgende bronnen zijn gebruikt bij het verzamelen van onderstaande gegevens: 
- Leerplichtadministratie (RBL); 
- RMC factsheet voortijdig schoolverlaten (DUO, meerdere schooljaren); 
- SchoolWerkt-monitor meting oktober 2020 (KBA Nijmegen). 
Hieronder presenteren we een aantal gegevens van zowel leerplicht (5 tot en met 17-jarigen) als RMC 
(18 tot en met 22-jarigen). 
 

Leerplicht (5 – 17 jaar) 
Behandelde casussen totaal 

Soort 
onderwijs 

Bemiddeling/advies/ 
Informatie 

Verzuim Vrijstellingen Extra 
verlof 

Absoluut  
verzuim 

Totaal 

BO 51 16 12 0 5 84 

VO 65 34 6 0 2 107 

MBO 53 75 5 0 1 134 

(V)SO/PRO 44 16 4 0 1 65 

Totaal 213 141 27 0 9 390 

 
Verzuim (zie bovenstaande tabel) uitgesplitst naar soort 

Soort onderwijs Signaal/spijbelen Luxe 

BO 15 1 

VO 34 0 

MBO 75 0 

(V)SO/PRO 16 0 

Totaal 140 1 

 
Toegekende en afgewezen vrijstellingen 

 Toegekende vrijstelling Afgewezen vrijstelling 

Psychische/lichamelijke ongeschiktheid 
(Art. 5a) 

10 1 

Bezwaren  tegen richting onderwijs 
(Art. 5b) 

3 0 

Onderwijs in het buitenland 
(Art. 5c) 

9 0 

Gewichtige omstandigheden 
(Art. 11g) 

0 0 

Kwalificatieplichtige leerling geniet 
voldoende ander onderwijs 
(Art. 15) 

4 0 

Gedoogbeschikking MBO 
(16/17-jarigen) 

0 0 

 
Waarschuwingen en strafmaatregelen 

Soort 
onderwijs 

HALT-
straf 

PV 
luxe  

PV 
signaal 

PV 
absoluut 

Waarschuwingsbrief/gesprek 

BO 0 0 0 0 4 

VO 0 0 1 0 21 

MBO 2 0 4 0 47 

(V)SO/Pro 0 0 0 0 7 

Totaal 2 0 5 0 79 
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RMC (18 – 22 jaar) 
 

Nieuwe voortijdig schoolverlaters vanuit het mbo (aantal en percentages) 

VSV vanuit mbo 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Aantal 60 42 56 47 

Percentage 5,0 3,4 4,4 3,5 
 

Het aantal en percentage nieuwe voortijdig schoolverlaters schommelt de afgelopen jaren in Woerden. 
Het ‘startjaar’ 2016/17 in de tabel toont 60 voortijdig schoolverlaters, waarna het aantal daalt naar 42 
in 2017/18. Om vervolgens weer te stijgen naar 56 in 2018/19. Voor het laatste meetjaar 2019/20 telt 
Woerden 47 voortijdig schoolverlaters.  
 
In de tabel hieronder staat het laatst behaalde diploma in het voortgezet onderwijs en mbo waarop 
jongeren op peilmoment 1 oktober 2020 gediplomeerd zijn. Er is gekeken bij vier leeftijdscategorieën: 
16, 18, 20 en 22 jaar. Dit zijn dus alle jongeren die op 1 oktober 2020 die leeftijd hadden.  
Behaalde diploma’s in het hoger onderwijs zijn niet bekend.  
 

Voorbeeld: onder de 22-jarigen in Woerden op 1 oktober 2020 heeft 94 procent een diploma behaald, 
waarvan 36 procent op havo/vwo en 52 procent op mbo. 6 procent van de jongeren heeft op 22-jarige 
leeftijd geen diploma. 

 

Laatst behaalde diploma per leeftijdscategorie op 1 oktober 2020 (percentages) 

Onderwijspositie  16 jaar 18 jaar 20 jaar 22 jaar 

Diploma 33 90 95 94 

- Vmbo  31 40 14 6 

- Havo/vwo 2 40 45 36 

- Mbo niveau 1 - 3 2 2 

- Mbo niveau 2, 3 en 4 - 7 35 50 

Geen diploma 67 10 5 6 

 
In de tabel hieronder staat het percentage jongeren uit Woerden dat op 1 oktober 2020 een 
startkwalificatie heeft behaald. Ook hier weer voor vier leeftijdscategorieën: 16, 18, 20 en 22 jaar. 
 

Voorbeeld: op 16-jarige leeftijd heeft niemand nog een startkwalificatie9 behaald wat ook logisch is: 
het vmbo leidt niet tot een dergelijke kwalificatie en leerlingen op havo/vwo zitten nog niet in hun 
examenjaar. Bij alle 20-jarigen is te zien dat 79 procent een startkwalificatie heeft, om door te stijgen 
naar 86 procent bij de 22-jarigen.  

 
Startkwalificatie behaald ja/nee per leeftijdscategorie op 1 oktober 2020 (percentages) 

 16 jaar 18 jaar 20 jaar 22 jaar 

Startkwalificatie behaald 2 47 79 86 

Geen startkwalificatie 98 53 21 14 

Totaal  100 100 100 100 

 
In Woerden heeft op 22-jarige leeftijd 14 procent geen startkwalificatie (cohort oktober 2020). Dit zijn 
jongeren zonder mbo-diploma (6 procent, zie tabel ervoor), jongeren met een vmbo-diploma die niet 
zijn doorgestroomd naar het mbo (6 procent, zie tabel ervoor) of jongeren die het mbo verlaten op 
niveau 1 (2 procent, zie tabel ervoor). 
 
 

  

 
9 Een startkwalificatie is een diploma havo/vwo of minimaal mbo niveau 2. 
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Leerplicht- en RMC-cijfers 2020/21: gemeente Stichtse Vecht 
 
In de gemeente Stichtse Vecht staan 28 basisscholen, en 1 school voor speciaal basisonderwijs. Er 
zijn 5 vestigingen voor voortgezet onderwijs, inclusief een particuliere school. Er is geen mbo-
vestiging. Het totaal aantal leerplichtigen bedraagt per 1 januari 2021 9.850 leerlingen (tussen 5 en 17 
jaar), het aantal jongeren tussen 18 en 22 jaar is 3.494. De ‘doelgroep’ voor het RBL is in totaal 
13.344 personen. 
De volgende bronnen zijn gebruikt bij het verzamelen van onderstaande gegevens: 
- Leerplichtadministratie (RBL); 
- RMC factsheet voortijdig schoolverlaten (DUO, meerdere schooljaren); 
- SchoolWerkt-monitor meting oktober 2020 (KBA Nijmegen). 
Hieronder presenteren we een aantal gegevens van zowel leerplicht (5 tot en met 17-jarigen) als RMC 
(18 tot en met 22-jarigen). 

 
Leerplicht (5 – 17 jaar) 

Behandelde casussen totaal 

Soort 
onderwijs 

Bemiddeling/advies/ 
informatie 

Verzuim Vrijstellingen Extra 
verlof 

Absoluut  
verzuim 

Totaal 

BO 38 14 12 0 4 68 

VO 96 87 4 0 3 190 

MBO 27 95 3 0 3 128 

(V)SO/PRO 37 17 6 0 0 60 

Totaal 198 213 25 0 10 446 

 
Verzuim (zie bovenstaande tabel) uitgesplitst naar soort 

Soort onderwijs Signaal/spijbelen Luxe 

BO 9 5 

VO 86 1 

MBO 95 0 

(V)SO/PRO 17 0 

Totaal 207 6 

 
Toegekende en afgewezen vrijstellingen 

 Toegekende vrijstelling Afgewezen vrijstelling 

Psychische/lichamelijke ongeschiktheid 
(Art. 5a) 

8 0 

Bezwaren  tegen richting onderwijs 
(Art. 5b) 

0 2 

Onderwijs in het buitenland 
(Art. 5c) 

10 0 

Gewichtige omstandigheden 
(Art. 11g) 

0 0 

Kwalificatieplichtige leerling geniet 
voldoende ander onderwijs 
(Art. 15) 

3 0 

Gedoogbeschikking MBO 
(16/17-jarigen) 

2 0 

 
Waarschuwingen en strafmaatregelen 

Soort 
onderwijs 

HALT-
straf 

PV 
luxe  

PV 
signaal 

PV 
absoluut 

Waarschuwingsbrief/gesprek 

BO 0 0 2 0 8 

VO 1 0 0 0 51 

MBO 0 0 1 0 28 

(V)SO/Pro 0 0 2 0 8 

Totaal 1 0 5 0 95 
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RMC (18 – 22 jaar) 
 

Nieuwe voortijdig schoolverlaters vanuit het mbo (aantal en percentages) 

VSV vanuit mbo 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Aantal 73 81 70 65 

Percentage 5,9 6,7 5,8 5,1 
 

Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters ligt de afgelopen schooljaren in de Stichtse Vecht tussen 
de 65 (2019/20) en 81 jongeren (2017/18). Vanaf 2017/18 zien we een geleidelijke daling van de 
aantallen en percentages.  
 
In de tabel hieronder staat het laatst behaalde diploma in het voortgezet onderwijs en mbo waarop 
jongeren op peilmoment 1 oktober 2020 gediplomeerd zijn. Er is gekeken bij vier leeftijdscategorieën: 
16, 18, 20 en 22 jaar. Dit zijn dus alle jongeren die op 1 oktober 2020 die leeftijd hadden.  
Behaalde diploma’s in het hoger onderwijs zijn niet bekend.  
 

Voorbeeld: onder de 22-jarigen in de Stichtse Vecht 1 oktober 2020 heeft 94 procent een diploma 
behaald, waarvan 41 procent op havo/vwo en 45 procent op mbo. 6 procent van de jongeren heeft op 
22-jarige leeftijd geen diploma. 

 

 Laatst behaalde diploma per leeftijdscategorie op 1 oktober 2020 (percentages) 

Onderwijspositie  16 jaar 18 jaar 20 jaar 22 jaar 

Diploma 28 84 91 94 

- Vmbo  27 36 12 8 

- Havo/vwo 1 44 45 41 

- Mbo niveau 1 - - - - 

- Mbo niveau 2, 3 en 4 - 4 34 45 

Geen diploma 72 16 9 6 

 
In de tabel hieronder staat het percentage jongeren uit de Stichtse Vecht dat op 1 oktober 2020 een 
startkwalificatie heeft behaald. Ook hier weer voor vier leeftijdscategorieën: 16, 18, 20 en 22 jaar. 
 

Voorbeeld: op 16-jarige leeftijd heeft niemand nog een startkwalificatie10 behaald wat ook logisch is: 
het vmbo leidt niet tot een dergelijke kwalificatie en leerlingen op havo/vwo zitten nog niet in hun 
examenjaar. Bij alle 20-jarigen is te zien dat 74 procent een startkwalificatie heeft, om door te stijgen 
naar 86 procent bij de 22-jarigen uit de Stichtse Vecht.  

 
Startkwalificatie behaald ja/nee per leeftijdscategorie op 1 oktober 2020 (percentages) 

  16 jaar 18 jaar 20 jaar 22 jaar 

Startkwalificatie behaald 1 50 74 86 

Geen startkwalificatie 99 50 26 14 

Totaal  100 100 100 100 

 
In Stichtse Vecht heeft op 22-jarige leeftijd 14 procent geen startkwalificatie (cohort oktober 2020). Dit 
zijn jongeren zonder mbo-diploma (6 procent, zie tabel ervoor) of jongeren met een vmbo-diploma die 
niet zijn doorgestroomd naar het mbo (8 procent, zie tabel ervoor). 
 
 
 
 

  

 
10 Een startkwalificatie is een diploma havo/vwo of minimaal mbo niveau 2. 
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Leerplicht- en RMC-cijfers 2020/21: gemeente De Ronde Venen 
 
In de gemeente De Ronde Venen staan 18 basisscholen, er is 1 school voor voortgezet onderwijs. Er 
is geen mbo-vestiging. 
Het totaal aantal leerplichtigen bedraagt per 1 januari 2021 6.336 leerlingen (tussen 5 en 17 jaar), het 
aantal jongeren tussen 18 en 22 jaar is 2.639. De ‘doelgroep’ voor het RBL is in totaal 9.275 
personen. 
De volgende bronnen zijn gebruikt bij het verzamelen van onderstaande gegevens: 
- Leerplichtadministratie (RBL); 
- RMC factsheet voortijdig schoolverlaten (DUO, meerdere schooljaren); 
- SchoolWerkt-monitor meting oktober 2020 (KBA Nijmegen). 
Hieronder presenteren we een aantal gegevens van zowel leerplicht (5 tot en met 17-jarigen) als RMC 
(18 tot en met 22-jarigen). 
 

Leerplicht 
 
Behandelde casussen totaal 

Soort 
onderwijs 

Bemiddeling/advies/ 
informatie 

Verzuim Vrijstellingen Extra 
verlof 

Absoluut  
verzuim 

Totaal 

BO 28 20 41 0 5 94 

VO 79 47 9 1 4 140 

MBO 25 89 6 0 0 120 

(V)SO/PRO 12 20 2 0 1 35 

Totaal 144 176 58 1 10 389 

 
Verzuim (zie bovenstaande tabel) uitgesplitst naar soort 

Soort onderwijs Signaal/spijbelen Luxe 

BO 13 7 

VO 47 0 

MBO 89 0 

(V)SO/PRO 20 0 

Totaal 169 7 

 
Toegekende en afgewezen vrijstellingen 

 Toegekende vrijstelling Afgewezen vrijstelling 

Psychische/lichamelijke ongeschiktheid 
(Art. 5a) 

8 1 

Bezwaren  tegen richting onderwijs 
(Art. 5b) 

13 16 

Onderwijs in het buitenland 
(Art. 5c) 

15 0 

Gewichtige omstandigheden 
(Art. 11g) 

1 0 

Kwalificatieplichtige leerling geniet 
voldoende ander onderwijs 
(Art. 15) 

3 1 

Gedoogbeschikking MBO 
(16/17-jarigen) 

1 0 

 
Waarschuwingen en strafmaatregelen 

Soort 
onderwijs 

HALT-
straf 

PV 
luxe  

PV 
signaal 

PV 
absoluut 

Waarschuwingsbrief/gesprek 

BO 0 0 0 6 9 

VO 0 0 0 0 38 

MBO 0 0 1 0 31 

(V)SO/Pro 0 0 1 0 6 

Totaal 0 0 2 6 84 
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RMC (18 – 22 jaar) 
 

Nieuwe voortijdig schoolverlaters vanuit het mbo (aantal en percentages) 

VSV vanuit mbo 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Aantal 40 38 51 27 

Percentage 4,6 4,3 5,7 2,8 
 

Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters wisselt de afgelopen schooljaren in de Ronde Venen. Zo 
zijn er in 2018/19 51 nieuwe voortijdig schoolverlaters, wat daalt naar 27 een schooljaar later 
(2019/20). In de jaren 2016/17 en 2017/18 lag dit aantal ronde de 40.  
 
In de tabel hieronder staat het laatst behaalde diploma in het voortgezet onderwijs en mbo waarop 
jongeren op peilmoment 1 oktober 2020 gediplomeerd zijn. Er is gekeken bij vier leeftijdscategorieën: 
16, 18, 20 en 22 jaar. Dit zijn dus alle jongeren die op 1 oktober 2020 die leeftijd hadden.  
Behaalde diploma’s in het hoger onderwijs zijn niet bekend.  
 

Voorbeeld: onder de 22-jarigen in de Ronde Venen op 1 oktober 2020 heeft 94 procent een diploma 
behaald, waarvan 47 procent op havo/vwo en 41 procent op mbo. 6 procent van de jongeren heeft op 
22-jarige leeftijd geen diploma. 

 

Laatst behaalde diploma per leeftijdscategorie op 1 oktober 2020 (percentages) 

Onderwijspositie  16 jaar 18 jaar 20 jaar 22 jaar 

Diploma 36 86 91 94 

- Vmbo  34 37 12 6 

- Havo/vwo 2 46 45 47 

- Mbo niveau 1 - - - - 

- Mbo niveau 2, 3 en 4 - 3 34 41 

Geen diploma 64 14 9 6 

 
In de tabel hieronder staat het percentage jongeren uit de Ronde Venen dat op 1 oktober 2020 een 
startkwalificatie heeft behaald. Ook hier weer voor vier leeftijdscategorieën: 16, 18, 20 en 22 jaar. 
 

Voorbeeld: op 16-jarige leeftijd heeft niemand nog een startkwalificatie11 behaald wat ook logisch is: 
het vmbo leidt niet tot een dergelijke kwalificatie en leerlingen op havo/vwo zitten nog niet in hun 
examenjaar. Bij alle 20-jarigen is te zien dat 79 procent een startkwalificatie heeft, om door te stijgen 
naar 88 procent bij de 22-jarigen uit de Ronde Venen.  

 
Startkwalificatie behaald ja/nee per leeftijdscategorie op 1 oktober 2020 (percentages) 

 16 jaar 18 jaar 20 jaar 22 jaar 

Startkwalificatie behaald 2 52 79 88 

Geen startkwalificatie 98 48 21 12 

Totaal  100 100 100 100 

 
In De Ronde Venen heeft op 22-jarige leeftijd 12 procent geen startkwalificatie (cohort oktober 2020). 
Dit zijn jongeren zonder mbo-diploma (6 procent, zie tabel ervoor) of jongeren met een vmbo-diploma 
die niet zijn doorgestroomd naar het mbo (6 procent, zie tabel ervoor). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
11 Een startkwalificatie is een diploma havo/vwo of minimaal mbo niveau 2. 
 


