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Collegebesluit 

 

Onderwerp  

Aanwijzing leerplichtambtenaren t.b.v. Breed Inzetbare Professional 

 

Nummer 2019/639026 

Portefeuillehouder Botter, J. 

Programma/beleidsveld 1.1 Onderwijs en sport 

Afdeling JOS 

Auteur Kniese - van Scheindelen, Y. 

Telefoonnummer 023-5113490 

Email ykniese@haarlem.nl 

Kernboodschap  Burgemeester en wethouders van een gemeente zien erop toe dat de 

leerplichtwet wordt nageleefd  en zijn op grond van de Leerplichtwet 1969, artikel 

16 lid 1, bevoegd tot het aanwijzen van een of meerdere leerplichtambtenaren. De 

aangewezen personen worden vervolgens door de burgemeester beëdigd tot 

leerplichtambtenaar. Aanwijzing en beëdiging zijn noodzakelijk om de 

leerplichtambtenaar de bevoegdheid te geven bepaalde besluiten te nemen in de 

uitvoering van zijn/haar taken ten aanzien van jongeren onder de 18 jaar. In dit 

geval gaat het om de vervanging van twee medewerkers in het project Breed 

Inzetbare Professional (BIP). Zij moeten door het college worden aangewezen. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Samenleving. 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

Dit onderwerp sluit aan bij vorige collegebesluiten: 

 Aanwijzing leerplichtambtenaren BIP, zoals in het college van B&W op 28 

augustus 2018 besloten is (2018/452617). 

 Aanwijzing leerplichtambtenaren (t.b.v. Breed Inzetbare Professional), 

zoals in het college van B&W op 5 maart 2019 (2019/114949). 

Besluit College  

d.d. 3 september 2019 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. de volgende personen aan te wijzen als leerplichtambtenaar op grond van 

de Leerplichtwet 1969, artikel 16 lid 1: 

-      mevr. A. Bekendam 

- mevr. L. Sol 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem ziet, als college van de 

faciliterende gemeente voor de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig 

Schoolverlaten West Kennemerland (verder: GR), toe op naleving van de leerplichtwet 1969 (art. 16, 

lid 1) in de deelnemende gemeenten voor wat betreft het perceel leerplicht (Bloemendaal, Haarlem, 

Heemstede, Zandvoort). Aanwijzingen en beëdiging van de ambtenaren die leerplichttaken vervullen 

voor de regio is daarmee een taak van het college van de gemeente Haarlem, zodat de 

leerplichtambtenaar in het kader van de bevoegdheid bepaalde besluiten kan nemen in de uitvoering 

van zijn/haar taken ten aanzien van jongeren onder de 18 jaar. In dit geval gaat het om twee 

medewerkers in het project Breed Inzetbare Professional (BIP). 

2. Besluitpunten college 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. de volgende personen aan te wijzen als leerplichtambtenaar op grond van de Leerplichtwet 

1969, artikel 16 lid 1: 

-      mevr. A. Bekendam 

- mevr. L. Sol 

 

3. Beoogd resultaat 

Aanwijzing van genoemde personen als leerplichtambtenaar, waardoor zij de formele bevoegdheid 

hebben om in het kader van de Leerplichtwet 1969 besluiten te nemen ten aanzien van jongeren 

onder de 18 jaar. 

 

4. Argumenten 
4.1. Ketenaanpak is basis in het BIP-project. 

In het kader van verdergaande samenwerking tussen ketenpartners is op initiatief van de Raad voor 

de Kinderbescherming een project gestart onder de naam “Ontketen de Zorg; Breed Inzetbare 

Professional (BIP)”.  

Medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming, HALT, de gemeente Purmerend en het 

Leerplein (leerplicht voor de regio Zuid Kennemerland) werken in het project BIP nauw samen in de 

bestrijding van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Zowel in Purmerend als in Zuid-

Kennemerland is een BIP-team actief. Medewerkers van deze ketenpartners zijn hierdoor breder 

inzetbaar dan alleen op hun eigen vakgebied en werken als leerplichtambtenaar, HALT-medewerker 

en Raadsonderzoeker.  

Voor jongeren heeft het project als voordeel dat de keten minder versnipperd is en zij niet telkens 

een nieuw gezicht voor zich krijgen, aangezien de BIP-medewerkers alle drie disciplines 

vertegenwoordigt.  

Twee BIP medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming gaan binnen het project in formele 

zin ook als leerplichtambtenaar werken en dienen  door het college als leerplichtambtenaar 

aangewezen te worden.  
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4.2. Leerplichtambtenaren zijn alleen bevoegd na aanwijzing en beëdiging.   

Elke gemeente in Nederland moet in het kader van de Leerplichtwet 1969 een of meerdere 

leerplichtambtenaren aanwijzen om de leerplichtwet binnen de gemeente te handhaven. Aanwijzing 

en beëdiging zijn noodzakelijk omdat de leerplichtambtenaar alleen dan bevoegd beslissingen kan 

nemen bij de uitvoering van zijn/haar taken. Omdat de medewerkers van HALT en de Raad voor de 

Kinderbescherming ook als leerplichtambtenaar gaan optreden is voor hen aanwijzing en beëdiging 

noodzakelijk. 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Niet van toepassing. 

 

6. Uitvoering 
Wanneer eerder vermelde personen door het college zijn aangewezen als leerplichtambtenaar, volgt 

beëdiging van de aangewezen personen door de burgemeester. Pas dan zijn zij volledig bevoegd met 

de betrekking tot de uitvoering van taken op het gebied van de leerplichtwet.   

7. Bijlagen 

Geen. 

 

 

 


