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Geachte leden van de gemeenteraad,   

 

De Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid (DG&J) voert voor de gemeente 
Papendrecht de wettelijke taken die voortvloeien uit de leerplichtwet uit. Jaarlijks 
maakt de DG&J een verslag over het afgelopen schooljaar. Het jaarverslag 2020-
2021 werd op 6 december 2021 door de DG&J aangeboden en is beschikbaar via 
www.jaarverslagleerplichtzhz.nl/jaarverslag-2020-2021. Daarnaast is dit jaar net als 
vorig jaar een infographic gemaakt met daarin de belangrijkste cijfers uit het 
jaarverslag (bijlage). Met dit jaarverslag voldoet de DG&J aan de wettelijke 
verplichting om inzicht te geven in activiteiten en resultaten op het taakveld leerplicht.  
 
Het jaarverslag geeft een inhoudelijk beeld van de werkwijze, prioriteiten, activiteiten 
en actuele ontwikkelingen van het werkveld leerplicht en voortijdig schoolverlaten. 
Daarnaast bevat het verslag regio breed de cijfers van het schooljaar 2020-2021, 
daar waar mogelijk met een vergelijking met het voorgaande schooljaar. De cijfers 
van dit jaarverslag zijn gebaseerd op de wettelijk voorgeschreven leerplichttellingen.  
 
Het gehele schooljaar 2020-2021 deden de corona maatregelen zich gelden. In het 
jaarverslag wordt opgemerkt dat de negatieve gevolgen van de pandemie voor 
leerplicht vooralsnog lijken mee te vallen; er waren althans nauwelijks meer 
probleemgevallen. Formeel was het zo, dat leerlingen bij fysieke lessen op school 
moesten verschijnen, maar ook verplicht waren om deel te nemen aan digitaal 
onderwijs. Daaraan niet deelnemen was reden voor een verzuimmelding. Als 
leerlingen verzuimden (fysiek of digitaal) vanwege corona-gerelateerde zaken werd 
daar anders mee omgegaan dan normaliter het geval is. In dat soort gevallen is de 
'redelijkheid' opgezocht, samen met school en andere partners. Daarnaast is er in 
verband met de corona-maatregelen extra aandacht besteed aan kwetsbare 
kinderen, ook hier in samenwerking met de  partners zoals de scholen, Sterk 
Papendrecht en JongJGZ. 
De cijfers voor Papendrecht zijn – op enkele uitzonderingen in positieve zin na - in 
lijn met het algemene, regionale beeld.   
 
 

Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

 

http://www.jaarverslagleerplichtzhz.nl/jaarverslag-2020-2021


 

 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 
de secretaris, de waarnemend burgemeester, 
 
 
 
J.M. Ansems, MSc  mr. drs. A.M.M. Jetten  
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Geacht College, 

 

Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2020-2021 aan van Leerplicht en Voortijdig 

Schoolverlaten (LVS). Het behoeft geen toelichting dat het schooljaar 2020-2021 in 

navolging op het schooljaar daarvoor een bijzonder jaar was. Ook dit schooljaar zijn er in 

het onderwijs diverse uitdagingen geweest vanwege de corona-pandemie. Scholen, 

samenwerkingspartners en LVS hebben hard gewerkt om het leerrecht van leerlingen zo 

goed mogelijk te beschermen.  

 

In dit jaarverslag geven we u met cijfers en verhalen zicht op de werkzaamheden en 

resultaten van LVS gedurende het afgelopen schooljaar. Ook dit jaar heeft LVS een 

infographic gemaakt met de belangrijkste cijfers van het afgelopen schooljaar. U treft 

deze aan bij deze brief. 

 

De kerntaak van Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten is het recht op onderwijs en 

ontwikkeling van kinderen te beschermen. Door middel van preventie, signalering, 

advisering, verwijzing en als het niet anders kan handhaving, wordt voorkomen dat 

leerlingen leerachterstand oplopen of zelfs uitvallen. Jongeren met een diploma hebben 

meer kans op een bij hen passende deelname aan de maatschappij.  

 

Het jaarverslag 2020-2021 geeft inzicht in het schoolverzuim, de vrijstellingen en de 

handhaving, maar staat ook stil bij de ontwikkeling van het aantal voortijdig 

schoolverlaters en de activiteiten van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig 

Schoolverlaten.  

 

Het digitale jaarverslag kunt u vinden via: 

 

https://www.jaarverslagleerplichtzhz.nl/ 
 

Met het jaarverslag wordt invulling gegeven aan artikel 25 van de Leerplichtwet. Daarin 

staat dat het college elk jaar verslag uitbrengt aan de gemeenteraad over de wijze 

waarop zij uitvoering heeft gegeven inzake de handhaving van de leerplicht en de 

kwalificatieplicht en de resultaten daarvan. Deze taak is door uw college aan de Dienst 

Gezondheid & Jeugd overgedragen en wordt uitgevoerd door LVS. Dit jaarverslag kunt u 

derhalve gebruiken in uw communicatie met uw Raad. 

 

 

Aan de Colleges van Burgemeesters  

en Wethouders van de gemeenten in de  

regio Zuid-Holland Zuid 

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 

 UIT /2105309 6 december 2021 

   

Onderwerp Bijlage(n) Behandeld door/telefoonnummer 

Jaarverslag LVS 2020- 

2021 

1. R.C. Willemze/078 – 770 8500 

https://www.jaarverslagleerplichtzhz.nl/


 
 
 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd, 

 

de secretaris,       de voorzitter, 

  
C. Vermeer           H. van der Linden 
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