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Hierbij bieden wij u het Jaarverslag Leerplicht 01-08-98/31-07-99 aan . In dit verslag vindt u naast
gegevens over de activiteiten van leerplicht, ook kwalitatieve en kwantitatieve informatie over
voortijdige schoolverlaters. Om in de toekomst na te kunnen gaan of het streven om het
voortijdig schoolverlaten te reduceren slaagt, is ook een nulmeting opg enomen. Bij de analyse
wordt deze keer extra aandacht besteed aan zigeuners en Antillianen. Naast een analyse van de
problematiek worden ook conclusies getrokken.
De Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) die de taak heeft ook niet meer leerplichtige
jongeren die voortijdig uitvallen te registreren en terug te leiden naar een geschikt
onderwijstraject, heeft in dit cursusjaar een belangrijke stap vooruit gemaakt met de start van het
pilot- proje ct tra jectb ege leidin g voo r (dreig end ) uitva llend e jon gere n. Be halv e me t de re gistra tie
heeft de RMC nu dus ook een begin gemaakt met een gerichte aanpak.
Een zorgwekkende groep vormen de zigeunerkinderen in, en voor een deel ook buiten, het
Dordtse onderwijs. De groep van Roma-zigeuners breidt zich uit en woont in verschillende delen
van de stad. In januari 2000 telde leerplicht 34 leerplichtige zigeunerkinderen, waarvan er maar
16 naar school gingen. Een probleem is dat sommige zigeunerouders weinig belang hechten aan
school. Bove ndien is de m obiliteit van een de el van de groe p groot wa ardoor kinde ren grote
leera chte rstan den oplo pen . Lee rplich t erva art da t zige une rkind eren som s mo eilijk p laats baa r zijn in
het onderwijs. Alleen met een brede en langdurige aanpak kan de deelname van zigeunerkinderen
aan het onderwijs worden verbeterd.
De leerplichtige Antilliaanse nieuwkomers in cursusjaar 1998/1999 zijn, voor een deel na
bem idde ling d oor le erplic ht, op een scho ol ge plaa tst. O mda t in he t prim air on derw ijs is
vastgesteld dat veel kinderen grote taal- en leerachterstanden hebben, moet gevreesd worden dat
een relatief grote groep Antilliaanse jongeren voortijdig af zal haken. Een gerichte aanpak in het
primair onderwijs lijkt nodig.
Het a anta l leerp lichtig e jon gere n da t het v oortg ezet ond erw ijs voo rtijdig v erlaa t is on gev eer g elijk
gebleven, het aantal leerlingen dat een maand of langer niet naar school ging is gedaald van 182
naa r 167 . Het aan tal lee rplich tige jo nge ren d at nie t naa r scho ol gin g en ook niet w erkte is
ged aald . Een grote r dee l van d e voo rtijdig s cho olve rlater s dan in het vorig e cu rsusja ar is er d us in
geslaagd w erk te vinden. In d e wijken Ou d-Krispijn, Wielwijk en d e Staart wo nen de m eeste
schoolverlaters. Een relatief grote groep, 35 jongeren, is van school gestuurd.
Wat het MBO betreft zien we een toename van het voortijdig schoolverlaten bij de
beroepsopleidende leerweg en een zelfde uitval bij de beroepsbegeleidende leerweg. In cursusjaar
1997/1998 verliet 32% van de uitstromende deelnemers de beroepsopleidende leerweg zonder
startkwalificatie en in 1998/1999 was dat 36,9%. Bij de beroepsbegeleidende leerweg was dat
percentage in beide cursusjaren 42.

- 2 -

Er zijn nog geen gegeven s bekend over het aan deel allochton en en jong eren met e en bepe rkte
vooropleiding d at het MB O voortijdig verlaat.
Maatregelen om het voortijdig schoolverlaten verder te beperken worden voorgesteld in het
beleidskader Actieplan Voortijdig Schoolverlaten.
Wij stellen u voor in te stemmen met het Jaarverslag Leerplicht 01-08-98/31-07-99.
De commissie onderwijs en welzijn kan zich met dit voorstel verenigen.
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