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Kredietaanvraag aanschaf nieuw leerlingadministratiesysteem 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit 
I. voor de aanschaf van een nieuw leerlingadministratiesysteem een krediet beschikbaar te 

stellen van 120 duizend euro; 
II. de bijbehorende kapitaallasten van 28 duizend euro, te dekken uit het voor 

leerlingadministratie beschikbare budget voor automatiseringskosten; 
III. de gemeentebegroting 2013 dienovereenkomstig te wijzigen. 
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(Publieks-)samenvatting 

De afdeling Leerlingzaken van de gemeente Groningen voert de gemeentelijke regie op het 
voorkomen van school verzuim en voortijdig schoolverlaten van leerlingen tussen 5-23 jaar. De 
afdeling Leerlingzaken handhaaft de Leerplichtwet en draagt zorg voor het leerlingenvervoer. Een 
leerlingadministratiesysteem ondersteunt deze werkprocessen en is tevens een database van 
leerlinggegevens voor rapportages naar onder meer het lokaal/regionaal bestuur en naar het 
ministerle van OCW. Vanwege stagnerende ontwikkelingen van het oude leerling
administratiesysteem is besloten tot aanschaf van een nieuw systeem. Voor deze aanschaf is een 
kredietverstrekking nodig van de raad. 

inleiding . 

In het vooijaar van 2011 is besloten tot de aanschaf van een nieuw leerlingadministratiesysteem op 
de afdeling Leerlingzaken ter vervanging van het oude systeem. In 2012 is een Europees 
aanbestedingstraj ect gestart en in j uli 2012 is de opdracht gegund. 

Waimeer er sprake is van investeringen, zoals bij de aanschaf van dit systeem, dient ons college 
vooraf krediet te vragen aan uw raad. In het proces tot het opmaken van de jaarrekening 2012 is naar 
voren gekomen dat het college per vergissing uw raad in dit geval dit niet vooraf, in 2011, heeft 
gevraagd. Met dit raadsvoorstel vragen wij alsnog een krediet aan uw raad voor de vervanging van 
het leerlingadministratiesysteem. Wij bieden onze excuses aan voor deze nalatigheid, dit had zo niet 
gemoeten. 

Beoogd resultaat ^ _̂_ ; 

Het beoogd resultaat is de toekenning van een krediet voor de investering met betrekking tot de 
aanschaf van een nieuw leerlingadministratiesysteem. 

Argumenten/afwegingen • 

De leverancier van het oude leerlingadministratiesysteem voor de afdeling Leerlingzaken heeft in 
2011 laten weten het systeem niet verder door te ontwikkelen. Hierdoor werd duidelijk dat de 
leverancier niet de continuTteit kon garanderen van een volwaardig ftmctionerend systeem op de 
afdeling Leerlingzaken. Daardoor, en ook door negatieve ervaringen o.a. wat betreft 
gebruikersgemak, is besloten het huidige contract niet te verlengen en over te gaan tot de aanschaf 
van een nieuw leerlingadministratiesysteem. 
Het leerlingadministratiesysteem heeft verschillende fimcties. Het dient ervoor om 
verzuimmeldingen en in- en uitschrijvingen van leerlingen te registreren. Het systeem is daarom o.a. 
gekoppeld aan het GBA, Suwinet en aan het systeem van DUO. Het legt daarmee de basis voor het 
werk van de medewerkers van de afdeling Leerlingzaken. Het systeem onderstevmt het totale 
werkproces van de medewerkers waardoor er een goed overzicht is van de situatie van de leerling 
als het gaat om schoolverzuim en de persoonlijke context. 
Het systeem is tevens een database voor (management)rapportages aan lokaal/regionaal bestuur en 
aan het ministerie van OCW. Tevens biedt het mogelijkheden om informatie te verstrekken voor 
beleid of uitvoering zoals informatie rond de aanpak problematische jeugdgroepen of wijkanalyses. 
De exacte criteria voor een nieuw leerlingadministratiesysteem zijn beschreven in het programma 
van eisen als onderdeel van de Europese aanbesteding. Deze documenten zijn niet bijgevoegd. 

Maatschappelijk draagylak/participatie 

N.v.t. 



Financiele consequenties 

De kosten van aanschaf van het nieuwe leerlingadministratiesysteem zijn 120 duizend euro. 
De kapitaallasten bedragen 28 duizend euro perjaar gebaseerd op een afschrijvingstermijn van 
5 jaar en een rentepercentage van 3,35%. Inclusief de kosten van beheer bedragen de totale lasten 
54 duizend euro. 
Dekking van deze kosten is aanwezig birmen het automatiseringsbudget van de afdeling 
Leerlingzaken van de dienst OCSW (deelprogramma Integraal jeugdbeleid, beleidsveld 
Talentontwikkeling). 
Dat budget werd tot en met 2012 ingezet voor de kosten van onderhoud en beheer van het vorige 
leerlingenadministratiepakket. 
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Betrokken dienst 
Soort wijziging 
Tijdsplanning krediet 

OCSW 
Krediet 
2012 - 2013 

Financiele begrotingswijziging 
Naam deelprogramma 
3.1 Integraal j eugdbeleid: 
Leerlingadministratiesysteem 

Bedragen x 1.000 euro 
Lasten Baten Saldo 

120 -120 

Realisering en evaluatie 

In 2012 is de Europese aanbesteding voor de aanschaf van een nieuw leerlingadministratiesysteem 
voorbereid en uitgevoerd. De opdracht is gegund aan MetaObject Benelux BV. De implementatie 
van hun JeugdVolgSysteem (JVS) is afgerond in december 2012. Vanaf dat moment is het systeem 
operationeel. 
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