
 

 

Toename schoolverzuim in Groningen 
 

 

Vandaag, donderdag 17 maart is het de dag van de leerplicht. Het doel van deze dag is om de 

leerplicht onder de aandacht te brengen bij leerlingen en ouders, onderwijsinstellingen, scholen en 

andere betrokkenen. Meer bewustzijn over leerplicht en het recht op onderwijs moet uiteindelijk 

leiden tot minder schooluitval. Uit cijfers van de landelijke organisatie voor leerplicht en voortijdig 

schoolverlaten Ingrado blijkt dat het schoolverzuim in Groningen is toegenomen. 

Wat is de leerplicht? 

Volgens de huidige leerplichtwet moeten kinderen en jongeren verplicht naar school vanaf hun 5e tot 

en met het schooljaar waarin ze 16 jaar worden (de volledige leerplicht). Na de volledige leerplicht 

geldt de kwalificatieplicht. Dit houdt in dat alle jongeren tot hun 18e jaar onderwijs moeten volgen, 

tenzij ze een startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een havo-, vwo- of mbo-diploma op 

niveau 2. 

Thuiszitters en schoolverzuim 

Het aantal jongeren dat langer dan 3 maanden aaneengesloten thuis zit (‘thuiszitters’), is in de 

provincie Groningen toegenomen van 81 in schooljaar 2013-2015 tot 135 in schooljaar 2014-2015. 

Deze leerplichtige jongeren zijn wel op een school ingeschreven maar verzuimen zonder vrijstelling. 

We zien in de figuren dat de meeste thuiszitters voorkomen in het voortgezet onderwijs. In 

Groningen is 55% van de thuiszitters ingeschreven op het voortgezet onderwijs. Ongeveer een vijfde 

deel van de thuiszitters zit op het speciaal onderwijs en een tiende deel op het basisonderwijs of 

speciaal basisonderwijs. Groningen verschilt hierin vrijwel niet van de rest van Nederland. 
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We spreken over absoluut verzuim als leerplichtige jongeren niet op een onderwijsinstelling zijn 

ingeschreven en ook geen vrijstelling hebben. Het aantal absoluut verzuimers is in 2014-2015 vrijwel 

gelijk aan vorig jaar (het gaat om respectievelijk 93 en 91 jongeren). Landelijk zijn er op elke 1000 

leerplichtige jongeren 2,4 absoluut verzuimers. In Groningen is dit lager: 1,1 per 1000 leerplichtigen. 

Van relatief verzuim is sprake als ingeschreven jongeren in 4 aaneengesloten weken 16 uur of meer 

spijbelen van school. Dit aantal is in schooljaar 2014-2015 met ruim 200 toegenomen tot 2520. Per 

1000 leerplichtigen gaat het om 31,7 verzuimers, landelijk is dit 28,6 per 1000. Groningse jongeren 

spijbelen dus relatief vaker. 

Vrijstellingen van de leerplicht 

Jongeren kunnen ook een vrijstelling van de leerplicht krijgen op grond van artikel 5 sub a. Als 

jongeren vanwege lichamelijk of psychische redenen niet naar school kunnen, komen zij in 

aanmerking voor vrijstelling van de leerplicht. Het aantal vrijstellingen is in 2014-2015 met 55 

toegenomen ten opzichte van het schooljaar ervoor, er zijn nu 217 vrijstellingen. 
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