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Hierbij ontvangt u, zoals in november 2015 is toegezegd, het jaarverslag leerplicht en RMC 

over het schooljaar 2015-2016. RMC staat voor de aanpak van het voorkomen van voorti j-

dig schoolverlaten. De doelgroep van deze aanpak zijn de jongeren in de leefti jd van 18 tot 

23 jaar die geen startkwalif icatie hebben. Dit is een havo - of vwo diploma of een mbo-

diploma vanaf niveau 2. De doelgroep van de leerplicht zijn de kinderen in de leefti jd van 5 

tot 18 jaar.  

Het presenteren van een jaarverslag is opgenomen in de Leerplichtwet. Vanwege de nauwe 

relatie tussen de leerplicht en de RMC-functie hebben wij besloten de jaargegevens van 

beide functies in het jaarverslag op te nemen.  

 

Jaarverslag Leerplicht en RMC 2015-2016 

In het ‘Jaarverslag Leerplicht en RMC schooljaar 2015-2016’ wordt verslag gedaan van het 

aantal behandelde leerplicht - en RMC-zaken en wordt inzicht gegeven in de omvang van 

het schoolverzuim van leerplichtige- en kwalif icatieplichtige Harense jongeren. Ook worden 

er in het jaarverslag ontwikkelingen beschreven die van invloed zijn op de uitvoering van de 

leerplicht en RMC-functie en worden er acties benoemd die in het huidige schooljaar 2016-

2017 worden opgepakt.  

 

Leerplicht- en RMC meldingen 

Vorig schooljaar stonden er in totaal 3.890 Harense jongeren (5 tot 23 jarigen) ingeschre-

ven in onze leerplichtadministratie. Er zijn afgelopen schooljaar 246 leerplicht- en RMC-

zaken aangemeld. Van de 246 meldingen ging het om 127 leerplicht- en 119 RMC-zaken. 

Vorig jaar zijn er 195 meldingen ontvangen. De sti jging van het aantal meldingen zit in een 

toename van het aantal absoluut schoolverzuimmeldingen. Het gaat hierbij grotendeels om 

meldingen van leerlingen waarvan de inschrijvingen via de Dienst Uitvoering Onde rwijs 

(DUO) of de scholen nog niet zijn verwerkt. Bij DUO en de scholen wordt aandacht ge-

vraagd voor een spoedige verwerking van de mutaties. Dit wordt regionaal opgepakt.  

 

Actiepunten schooljaar 2016-2017 

In het huidige schooljaar staan de volgende actiepunten op de agenda: 

 Leerplichtspreekuur bovenbouwleerlingen op het Harens Lyceum opnieuw overwegen 

en eventueel opstarten.  

 In 2017 wordt een nieuwe ambtsinstructie vastgesteld.  

 Om het contact met de basisscholen in de gemeente Haren te versterken bli jf t  de 

leerplichtambtenaar samen met de jeugdarts jaarli jks de basisscholen bezoeken. 

Dan wordt niet alleen het ongeoorloofd schoolverzuim besproken maar ook het ziek-

teverzuimprotocol dat de GGD heeft opgesteld. Het doel van dit protocol is het in 

beeld hebben van de zieke leerlingen en het voorkomen en bestr i jden van ongeoor-

loofd ziekteverzuim.  



 

 

2   

 De rol en posit ie van de leerplichtambtenaar bli jf t onder de aandacht .  

 Sturing geven en meewerken aan de maatregelen die vanuit het Plan van Aanpak 

VSV 2016-2020 worden opgesteld. Hierbij wordt ook intern bekeken hoe de toelei-

ding van kwetsbare jongeren naar dagbesteding en arbeidsmarkt wordt gemonitord 

en waar de gemeente op kan en moet sturen.  

 

Jaarverslag 2016-2017 

In het najaar van 2017 jaar presenteren wij u het jaarverslag over de uitvoering van het 

leerplicht- en RMC-beleid over het schooljaar 2016-2017. Dit is iets later dan de wetteli jke 

bepaling dat wij u voor 1 oktober jaarli jks verslag uitbrengen. We hebben hier vanwege 

praktische redenen voor gekozen waarb ij we voornamelijk rekening houden met de vakan-

tieperiode. De scholen hebben rond de vakantieperiode vertraging in de verwerking van de 

in- en uitschrijvingen. Ook speelt de vakantieperiode een rol bij de medewerkers die de ge-

gevens voor het jaarverslag verzamelen en verwerken. Ditzelfde geldt voor de vergadercy-

clus van de gemeente Haren. Mocht de aanlevering van de gegevens van de scholen geen 

problemen opleveren, door gezamenlijke aandacht die de regio hieraan wil schenken, dan 

zal de uiterste inspanning worden geleverd om het jaarverslag voor 1 oktober bij u aan te 

leveren. De vertraging in de aanlevering van het jaarverslag geldt echter voor meer ge-

meenten, ook in de regio, en heeft geen juridische of f inanciële consequenties. 

Naast de presentatie van het jaarverslag aan u, presenteren wij jaarli jks voor 1 oktober aan 

het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen een jaaropgave artikel 25 Leer-

plichtwet. Deze opgave bestaat uit de aanlevering van een beperkt aantal kwantitatieve 

gegevens. 

 

Voor meer informatie en een totaalbeeld over de uitvoering van de leerplicht en RMC-

functie in het schooljaar 2015-2016 verwijzen wij u naar de bij lage “Jaarverslag Leerplicht 

en RMC 2015-2016”.  

 


