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Nieuwe contactpersonen leerplicht/
RMC in de regio
Marion Kooij
marionkooij@hollandskroon.nl
06-82230871
1 februari ’21 ben ik begonnen bij de Gemeente
Hollands Kroon en hiervoor heb ik 28 jaar
gewerkt bij de Gemeente Zaanstad waarvan
13 jaar als Leerplichtambtenaar.
Na 50 jaar in het Zaanse te hebben gewoond
hebben wij de stap gewaagd om een huisje te
kopen met een geweldig uitzicht in Oudesluis.
Steeds meer de behoefte aan rust en ruimte
en dat is gelukt! Ik hou van de natuur, lekker
wandelen en genieten van alles wat je om je
heen hoort en ziet. Hoe leuk dat ik daar dan
nu ook kan gaan werken! Ik heb er ontzettend
veel zin in en leuk om de samenwerking aan te
gaan met de collega’s uit de regio en om jullie
te ontmoeten!
Annabel Hamstra
06-50086015
a.hamstra@denhelder.nl

Tamara Smits
06-50086198
t.smits@denhelder.nl
Mijn naam is Tamara Smits, geboren en
getogen in Den Helder, maar inmiddels met
veel plezier woonachtig in Schagen.
Sinds 2019 ben ik in dienst van de gemeente
Den Helder, eerst als RMC trajectbegeleider en
sinds november 2020 als leerplichtambtenaar.
Ik kom uit de re-integratie branche, daar ben ik
bijna 10 jaar werkzaam geweest als jobcoach.
Ik heb me voornamelijk bezig gehouden met
de Wajong doelgroep, dit heb ik altijd met veel
plezier gedaan.
Met deze ervaring op zak vond ik het tijd voor
een nieuwe uitdaging. Ik heb de opleiding
Sociaal Juridische Dienstverlening afgerond
en het feit dat ik in deze functie weer met
mijn neus in een wet kan duiken zorgt voor
een leuke afwisseling. De kennis die ik heb
opgedaan met jongeren die een steuntje in de
rug kunnen gebruiken hoop ik de aankomende
jaren te kunnen gebruiken in deze functie.

Mijn naam is Annabel Hamstra, 28 jaar oud
en woonachtig in Den Helder met mijn vriend
en ons dochtertje van 6 maanden.
Na mijn opleiding HBO Rechten te hebben
afgerond ben ik in 2017 begonnen bij
de Gemeente Den Helder als consulent
Participatie doelgroep jongeren tot 27 jaar.
Een leuke uitdagende functie maar toen de
functie als RMC trajectbegeleider op mijn
pad kwam was ik erg nieuwsgierig naar de
andere kant, het werken met jongeren vanuit
intrinsieke motivatie.
De doelgroep jongeren spreekt mij ontzettend
aan en is mij niet onbekend, zij hebben de
toekomst en ik help ze graag hierin verder
wanneer zij op enig moment vastlopen of
hulp nodig hebben.
Ik heb er onwijs veel zin in, kijk uit naar
de samenwerkingen en hoop elkaar snel
te ontmoeten!

Onze
medewerkers
Den Helder
Marlous Schipper - Leerplichtambtenaar
m.schipper@denhelder.nl
06 82423268
Inge Wajer - Leerplichtambtenaar
i.wajer@denhelder.nl
06 51613519
Annemarie Dol - RMC-trajectbegeleider
a.dol@denhelder.nl
06 82802251
Marlou Grippeling - RMC-trajectbegeleider
m.grippeling@denhelder.nl
06 82568860
Tamara Smits - leerplichtambtenaar
t.smits@denhelder.nl
06 500 861 98
Annabel Hamstra - RMC trajectbegeleider
a.hamstra@denhelder.nl
06 500 860 15
Algemene e-mailadres:
leerlingenzorg@denhelder.nl
Monique van Trierum - Administratie
0223 678440 - 06 50086193
m.van.trierum@denhelder.nl

Verlofaanvragen
Soms kan een leerling vrijstelling krijgen om
naar school gaan. Dit heet vrijstelling van
geregeld schoolbezoek. In de meeste gevallen
zal het gaan om verlof wegens ‘gewichtige
omstandigheden’. Dit gaat over situaties die
grotendeels buiten de wil of invloedsfeer van
de ouders of leerling liggen, zoals het bijwonen
van een begrafenis of een bruiloft.
Naast ‘gewichtige omstandigheden’ kan ook
het ‘specifieke aard van het beroep’ van de
ouders reden zijn om verlof aan te vragen.
Het gaat hierbij om vakantieverlof. Over deze
vorm van verlof bestaan nogal wat misverstanden. Om die reden hier nog een
toelichting en een hulpschema.
Lees verder

Verzuim 18+
Doel melding
Verzuimmeldingen 18+ worden gedaan
om schooluitval te voorkomen, doordat de
RMC-verzuimbehandelaar de verbinding kan
leggen met ondersteuning/hulp vanuit het
gemeentelijke Sociaal Domein. In tegenstelling
tot leerplicht is de medewerking met RMC voor
jongeren vrijwillig. Sancties zijn niet mogelijk.
Alleen de school kan overgaan tot schorsen en
verwijderen of andere afspraken maken met
de student.
Hoe zit het met de meldplicht en welke
richtlijnen zijn van toepassing bij verzuim 18+?
Lees verder

Jaarverslag Leerplicht/RMC
schooljaar 2019-2020
Onlangs is het jaarverslag verschenen van de
RMC regio. In het jaarverslag onder andere
aandacht voor het regionale programma
voortijdig schoolverlaten (VSV), de rol van RMC
bij VSV, cijfers over het afgelopen schooljaar en
de werkwijze in de vier gemeenten.
Link naar jaarverslag.

Hollands Kroon

Schagen

Ineke Helsdingen
inekehelsdingen@hollandskroon.nl
06 22473126
Clementine Hordijk
clementinehordijk@hollandskroon.nl
06 12892918
Melanie Aalders RMC
melanieaalders@hollandskroon.nl
06 30006232
Marion Kooij
marionkooij@hollandskroon.nl
06 822 308 71
Algemene e-mailadres:
leerplicht/RMC Hollands Kroon
leerlingzaken@hollandskroon.nl
08 83215000
Susan Hoogschagen - Adm. Leerplicht/RMC
06 12971603
susanhoogschagen@hollandskroon.nl

Anja Dekker
Anja.Dekker@schagen.nl
06 10529067
Aaf Lauwers
Aaf.Lauwers@schagen.nl
06 18526898
Jacco Zoon
Jacco.Zoon@schagen.nl
06 39875584
Het algemene mailadres is:
leerlingzaken@schagen.nl
Debby Ludwig - Administratie
0224 210787 - 06 43843738
debby.ludwig@schagen.nl
In Schagen wordt gewerkt in wijkteams.
De wijkteamconsulenten zijn zowel
Leerplichtambtenaar als RMC-trajectbegeleider

Texel
Ilse Tolhuijs
itolhuijs@texel.nl
Arjen Boerhorst - RMC con. Kwetsbare jongeren
0222 362108 - 06 83586136
aboerhorst@texel.nl
José Goënga-Verkaik - Administratie
0222 362261 				
jgoenga-verkaik@texel.nl

RMC- regiocoördinatoren
Carina Haakman RMC
carinahaakman@hollandskroon.nl
06 12938589
Judy Arbouw
judy.arbouw@schagen.nl
0224 210797

Verzuim 18+
Doel melding
Verzuimmeldingen 18+ worden gedaan om schooluitval te voorkomen,
doordat de RMC-verzuimbehandelaar de verbinding kan leggen
met ondersteuning/hulp vanuit het gemeentelijke Sociaal Domein.
In tegenstelling tot leerplicht is de medewerking met RMC voor
jongeren vrijwillig. Sancties zijn niet mogelijk. Alleen de school kan
overgaan tot schorsen en verwijderen of andere afspraken met de
student. Hoe zit het met de meldplicht en welke richtlijnen zijn van
toepassing bij verzuim 18+?
Meldplicht
Indien een niet meer leerplichtige jongere tot 23 jaar verzuimt,
is het schoolhoofd verplicht het verzuim te melden aan de RMCverzuimbehandelaar als de jongere niet in het bezit is van een
startkwalificatie. Dit betreft globaal gesproken verzuim dat zich
over een periode van vier weken of meer uitstrekt.

Informatie bij melding
De verzuimmelding bevat minimaal de volgende informatie:
a) de zorg van het MBO over de student:
- is er sprake van onderwijs overstijgende problematiek?
- is het behalen van de startkwalificatie in gevaar?
- dreigt de student het onderwijs voortijdig te verlaten?
b) reeds ondernomen acties om het verzuim te stoppen en gemaakte
afspraken tussen school
Wel of geen actie van RMC
De RMC-verzuimbehandelaar pakt de melding op als er sprake is
van onderwijs overstijgende problematiek, als het behalen van de
startkwalificatie in gevaar komt en/of de student het onderwijs
voortijdig dreigt te verlaten. Bij overige situaties kan de school
aangeven dat er geen actie gewenst (noodzakelijk) is.

Richtlijn verzuim 18+
1. Signaleren en melden

Onderwijs

We missen alle studenten die verzuimen op het MBO.
Hierbij is van belang dat de betrokken professionals met
de jongere en met elkaar afstemmen wie welke actie
onderneemt.
k 4CPXSGKQGEL?JCL XMQLCJKMECJGHIU?LLCCP?ARGC
van RMC gewenst is en maximaal na 4 weken
aaneengesloten verzuim melden via het DUO
Verzuimloket. De verzuimagenda MBO en RMC
geeft hiervoor richting.
k -!5CL"3-K?ICLFCRKMECJGHIB?RQRSBCLRCL
registratiesystemen van het MBO gekoppeld worden
aan het DUO Verzuimloket. De administratieve last
wordt hierdoor verminderd, wat de kwaliteit van de
signalen bevordert.
k &CR"3-4CPXSGKJMICRD?AGJGRCCPRFCR+ -CL
RMC om een kwalitatief goede melding te doen.
De verzuimmelding bevat minimaal de volgende
informatie:
a) de zorg van het MBO over de student:
- is er sprake van onderwijs overstijgende
problematiek?
- is de startkwalificatie in gevaar?
- dreigt de student het onderwijs voortijdig
te verlaten?
b) reeds ondernomen acties om het verzuim te
stoppen en gemaakte afspraken tussen school
en student
k 0+!N?IRBCTCPXSGKKCJBGLEMN?JQCPQNP?IC
is van een van de zorgen onder a.

k QGEL?JCCPRCLPCEGQRPCCPRTCPXSGK
k E??RGLECQNPCIKCRBCQRSBCLRCLQAF?RGLMDCP
sprake is van onderwijs gerelateerd of
Onderwijs overstijgend verzuim;
k K??IR?DQNP?ICLKCRBCQRSBCLRMKFCRTCPXSGK
te stoppen (indien nodig ouders hierin betrekken),
begeleiding intensiveren, ondersteuningsstructuur
van de school inschakelen etc.);
k KCJBRFCRTCPXSGK@GHFCR"3-4CPXSGKJMICR@GLLCL
4 maximaal weken aaneengesloten verzuim. Aan de
hand van de informatie uit het verzuimsignaal
onderneemt RMC actie;
k ?JJCTCPXSGKB?RCCLPGQGAMGLXGAFFCCDRT?LTMMPRGHBGE
schoolverlaten wordt direct gemeld, dat kan al vanaf
het eerste uur.

2. Verantwoordelijkheden en acties

RMC
k M LBCPLCCKR?ARGC?JQCPQNP?ICGQT?LMLBCPUGHQ
overstijgende problematiek, dreigend voortijdig
schoolverlaten of als de startkwalificatie in gevaar
komt. De actie kan bestaan uit een gesprek met de
student en/of ouders/verzorgers, verbinding leggen
met domeinen (jeugd)zorg, arbeidsmarkt/sociale
zaken, etc.;
k IMNNCJRBCMLBCPLMKCL?ARGCQCLECK??IRC
afspraken altijd terug naar het MBO.

DUO
k JCTCPR??LBC0+! PCEGMK??LBCJGHIQCCLMTCPXGAFR
van alle verzuimsignalen van de MBO-instellingen in
hun regio.

VERZUIM 18+

Onderstaande acties bevorderen een effectieve verzuimaanpak. Ze benoemen ieders inzet vanuit de eigen
verantwoordelijkheid en dienen als vertrekpunt voor de
op te stellen verzuimagenda MBO-RMC.

1. Verlofaanvragen
Gewichtige omstandigheden of specifieke aard van het beroep.
Soms kan een leerling vrijstelling krijgen om naar school gaan. Dit heet
vrijstelling van geregeld schoolbezoek. In de meeste gevallen zal het
gaan om verlof wegens ‘gewichtige omstandigheden’. Dit gaat over
situaties die meestal buiten de wil of invloedsfeer van de ouders of
leerling zijn gelegen, zoals het bijwonen van een begrafenis of bruiloft.
Naast ‘gewichtige omstandigheden’ kan ook het ‘specifieke aard van
het beroep’ van de ouders reden zijn om verlof aan te vragen. Het gaat
hierbij om vakantieverlof. Over deze vorm van verlof bestaan nogal
eens misverstanden.

Om die reden hier nog een toelichting.
De beleidsregels
De termen ‘specifieke aard van het beroep’ en ‘andere gewichtige
omstandigheden’ uit de leerplichtwet worden uitgelegd in de
Beleidsregel uitleg ‘specifieke aard van het beroep’ en ‘andere
gewichtige omstandigheden’ bedoeld in de Leerplichtwet 1969.
In de beleidsregels staat: “ Bij het begrip ‘specifieke aard van het beroep’

… dient voornamelijk te worden gedacht aan seizoensgebonden
werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die een
piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is
om in die periode een vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs
te voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de
schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen
zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een
belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.”
Een hulpschema
Bij het beoordelen van vakantieverlof kan men een aantal vragen
stellen die in bijgevoegde schema zijn weergegeven. Bij het doorlopen
van het schema zal blijken dat het toekennen van vakantieverlof een
uitzondering is. De praktijk is echter wat anders dan de theorie. Neem
daarom bij onduidelijkheden contact op met de leerplichtambtenaar.
Wie beslist?
Over verlof tot 10 dagen beslist de directeur van de school. Het is daarbij
belangrijk om af te stemmen met de scholen waar andere kinderen uit
het gezin op zitten.
Verlof van meer dan 10 dagen moet worden aangevraagd bij de
directeur van de school. Deze stuurt de aanvraag dan door naar de
leerplichtambtenaar die daarover beslist.

Betreft het een aanvraag voor
meer dan 10 dagen?

Betreft het een eerste
aanvraag gedurende het
schooljaar?

Wordt er een beroep gedaan op
de specifieke aard van het
beroep van (één van) de
ouders?

Is er binnen de schoolvakanties
een mogelijkheid om 2 weken
op vakantie te gaan met het
gezin? (Meivakantie,
kerstvakantie of
zomervakantie?)

Nee, zijn de ouders in
loondienst?

Indien er sprake is van een eigen
bedrijf; is het aantoonbaar dat
verlof in de schoolvakanties tot
onoverkomelijke
bedrijfseconomische problemen
zal leiden?

Kan de vakantie afgestemd
worden met personeel in het
bedrijf?

Betreft de aanvraag de eerste twee
weken van het schooljaar?

Aanvraag afwijzen. Vakantieverlof kan maar
tot maximaal 10 dagen worden verleend.
Er is eventueel een aanvraag gewichtige
omstandigheden mogelijk.

Aanvraag afwijzen. Vakantieverlof mag
maar 1 x per jaar worden verleend,
ongeacht het aantal dagen

Aanvraag afwijzen. Alleen vanwege de
specifieke aard van het beroep van de
ouder(s) kan een uitzondering worden
gemaakt en vakantieverlof verleend
worden.

Aanvraag afwijzen

Aanvraag afwijzen tenzij er een schriftelijk
bezwaar van de werkgever aanwezig is.
Een werknemer kan vakantiedagen opnemen
door deze aan te vragen bij de werkgever. In
principe moet de werkgever instemmen met de
vakantiewensen. De werkgever heeft na
ontvangst van de aanvraag 2 weken de tijd om
schriftelijk bezwaar te maken. Bijvoorbeeld als
de vakantiewens grote problemen oplevert voor
het bedrijf. (zie: www.rijksoverheid.nl).

Aanvraag afwijzen. De mogelijkheid tot verlof
heeft voornamelijk betrekking op
seizoensgebonden werkzaamheden of
bedrijfstakken met piekdrukte.

Aanvraag afwijzen

Aanvraag afwijzen.
De leerplichtwet sluit vakantieverlof in de
eerste twee weken van het schooljaar uit.

Aanvraag toekennen onder de voorwaarde dat het voldoende is aangetoond dat
vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen
zal leiden. Een accountantsverklaring kan hierbij een rol vervullen.

RMC regio 23
Jaarverslag 2019 - 2020

Leerplicht
5 tot 16 jaar

RMC
12 tot 23 jaar
zonder
startkwaliﬁcatie

Gericht op onderwijs
Gericht op zorg
Gericht op arbeidsmarkt

Voortijdig
schoolverlaters
en Jongeren
in kwetsbare
positities (JIKP)

Voorwoord
Alle kinderen in Nederland hebben het recht op onderwijs en moeten de kans krijgen zicht te ontwikkelen om
een positieve basis te leggen voor hun toekomst. Door zich te ontplooien en onderwijs te volgen worden zij
toegerust om deel te nemen aan de samenleving en vergroten zij de kans op een arbeidsplek die aansluit bij
hun talenten en interesse.
De leerplichtambtenaren en RMC-consulenten/-begeleiders van de RMC regio 23 stellen zichzelf ten doel dat ieder
kind die in staat is om onderwijs te volgen een passende onderwijsplek of combinatie van onderwijs en zorg krijgt.
Hiermee willen zij het aantal thuiszitters terugdringen. Aansluitend streven zij ernaar om het aantal vrijstellingen
te verminderen. Het tegengaan en aanpakken van voortijdig schooluitval is een van de kerndoelen van het RMC.
De RMC-consulenten bieden preventieve begeleiding om te voorkomen dat jongeren uitvallen. Als een jongere
toch uitvalt helpen zij hem/haar om zo goed mogelijk te worden (terug) geleid naar werk of onderwijs.
Voor u ligt het jaarverslag over schooljaar 2019-2020 Leerplicht en RMC van de gemeenten Den Helder, Hollands
Kroon, Schagen en Texel die sinds dit schooljaar in het Regionaal netwerk hun werk verrichten. In dit verslag
wordt informatie gegeven over hun werkzaamheden en zaken die van invloed zijn op het gebied van leerplicht,
kwalificatieplicht, voortijdig schoolverlaten (VSV) en Jongeren in Kwetsbare positie (JIKP) en de Regionale Meld- en
coördinatie functie Voortijdig Schoolverlaten (RMC-functie).
Namens het team leerplicht en RMC,
Erna Molenaar
Judy Arbouw
Carina Haakman

RMC- regio 23 Jaarverslag 2019 - 2020 -
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Regionaal netwerk
doelstellingen, behaalde doelen en aandachtspunten
Het Regionaal netwerk geeft uitvoering aan de Leerplichtwet, RMC regelgeving en maatregelen die
horen bij de VSV subsidie- aanvragen. Zij is regionaal georganiseerd (gecoördineerd) met behoud van
uitvoering in de lokale setting.

Doelen

Behaalde doelen

• Versterken van effectiviteit door het
opstellen van regionale ambities die
aansluiten op het brede sociale domein
en arbeidsmarkt:

• Het regionale beleidsteam heeft samen
met het onderwijs een regionaal
programma opgesteld om o.a. te komen
tot een subsidieaanvraag VSV;

• Uniformering van de rolopvatting en
werkwijze richting scholen, leerlingen
en ouders;

• Een regionale begroting voor 2021;
• Het regionaal management team en het
PHO wordt met regelmaat geïnformeerd
over de voortgang en analyses van
Leerplicht, RMC en VSV;

• Toename van kwaliteit van professionals
door middel van kennisuitwisseling;
• Toename van efficiency in administratie
en registratie;

• Regionale eenduidige werkprocessen;
• Een nieuw regionaal leerlingvolgsysteem;

• Toename van continuïteit en afname
van kwetsbaarheid;
• Loopbaankansen voor de professionals.

Aandachtspunten:

!

• In het regionaal vakteam komen de
professionals samen en delen hun
ervaringen en informatie en maken
plannen op hun vakgebied.

• Regionale ambities, op leerplicht, rmc en vsv, als motor en drijfveer voor het samenwerkingsnetwerk.
• Gewenste rollen, verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegden moeten duidelijk.
• Erkennen dat uitvoering van RMC-regelgeving en leerplichtwet een specialisme is dat zich
regionaal positioneert in een lokale uitvoering.
• Dit kan in de praktijk tegenstrijdigheden opleveren.
• Ook is het voor het Regionaal netwerk belangrijk dat de aansluiting met het vsv maatregelen
goed geborgd blijven.
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1. Regio cijfers
De zeven leerplichtambtenaren en de zes RMC-consulenten van de RMC regio 23 zijn actief op de scholen van
het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo..

Basisonderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo)
In totaal gaan er 22147 leerlingen in RMC regio 23 naar het (speciaal) basisonderwijs of naar het (speciaal)
voorgezet onderwijs.
5000

Onderwijs naar woongemeente
4000

Beroeps Opleidende Leerweg (BOL)
Den Helder

Hollands Kroon

Schagen

Texel

3000

30%

2000

27%

1000

5%

0
basisonderwijs

speciaal basisonderwijs

voortgezetonderwijs

38%

voortgezet speciaalonderwijs

Figuur 1. basis en voortgezet onderwijs naar woongemeente, info DUO 1 oktober 2019

Middelbaar Onderwijs (mbo)

Den Helder

Hollands Kroon

Schagen

Texel

In totaal gaan er 5429 jongeren uit de RMC regio 23 naar het mbo zowel in de regio als daarbuiten.
Onderwijs
Den Helder
Hollands Kroon
Schagen
Niveau 1
64
59
33
Niveau 2
220
252
199
Niveau 3
591
499
414
Niveau 4
1043
890
818

Texel
3
68
125
151

Figuur 2. niveau onderwijs per gemeente (mbo), info DUO 1 oktober 2019

Beroeps Opleidende Leerweg (BOL)

30%

Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)

33%

27%

28%

5%
8%
31%

38%

Den Helder

Hollands Kroon

Den Helder

Hollands Kroon

Schagen

Texel

Schagen

Texel

Figuur 3. mbo onderwijs naar woongemeente, info DUO 1 oktober 2019
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2. Leerplicht en kwaliﬁcatieplicht
Het grootste deel van de jongeren gaat naar school en kan gebruik maken van het recht op onderwijs. De focus
van de leerplichtambtenaren ligt al enkele jaren op zorg en maatwerk in plaats van het puur handhaven van de
Leerplichtwet (MAS- aanpak). Er wordt pas handhavend opgetreden wanneer een zorgtraject vastloopt en er
geen andere mogelijkheid meer is om de schoolgang te herstellen.
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Schooljaar 2019-2020 was voor iedereen een bijzonder jaar. Vanaf maart 2020 hebben we te maken gekregen met
de gevolgen van COVID-19 (corona) en de daarmee gepaard gaande maatregel dat de scholen werden gesloten en
dat er een periode van thuisonderwijs volgde. In deze periode mocht er niet gehandhaafd worden op basis van de
Leerplichtwet. Indien er geen contact was tussen school en leerling kon de Leerplichtambtenaar en/of medewerker
sociaal wijkteam het ‘goede gesprek’ aangaan met leerling en ouders. Dit door middel van telefonisch contact,
beeldbellen of contact met gepaste afstand. Na een korte opstartfase zijn de basisscholen vanaf 8 juni weer volledig
open. De middelbare scholen waren vanaf 2 juni 2020 weer deels geopend gevolgd door de mbo-scholen die vanaf
15 juni 2020 weer praktijklessen en examens aflegden op de scholen. Op basis van vergelijkingen met voorgaande
jaren was de verwachting dat er behoorlijk meer verzuimmeldingen zouden komen.
Echter bovenstaande periode heeft de aantallen, die betrekking hebben op uitval van leerlingen, beïnvloed
(zie bijlage 1).

Overstap van voorgezet onderwijs naar mbo
De overstap van voortgezet onderwijs naar mbo is een
moment waarop jongeren voortijdig kunnen uitvallen.
Daarom monitort de afdeling leerplicht/RMC rond de
zomervakantie of de jongeren die eindexamen vmbo hebben
gedaan zich ook daadwerkelijk hebben ingeschreven op
een vervolgopleiding.

Voorziening vroegtijdige aanmelding (VVA)
Landelijk mist een groot aantal jongeren de overstap van
het voortgezet onderwijs naar mbo. Daarom is de wet
‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo’
aangenomen, die ervoor moet zorgen dat jongeren tijdig
een keuze maken voor een vervolgstudie en zich aanmelden.
In deze wet is ook de landelijke aanmelddatum van 1 april in
het mbo geregeld
Daarnaast regelt deze wet ook de uitwisseling van een aantal gegevens over de aanmeldingen van leerlingen bij het
mbo. Om deze gegevensuitwisseling te ondersteunen is de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA) ontwikkeld.
De VVA is, samen met de wetgeving, op 1 september 2020 in werking gegaan. Vanaf maart 2021 zal deze procedure
actief worden en zullen VMBO examenleerlingen zonder vervolginschrijving bij het MBO actief gemonitord gaan
worden. Dit werd voorgaande jaren door automatiseringsbedrijf Intergrip voor Regio 23 verzorgd. De resultaten
zijn opgenomen in bijlage 2. In december 2020 wordt de keuze gemaakt om Intergrip naast de VVA te gebruiken of
alleen door te gaan met de VVA.

Thuiszittersconvenant
Het ministerie van OCW definieert thuiszitters als ‘leerlingen die ingeschreven zijn op school, maar langer dan
vier weken thuiszitten’. Daarnaast is er ‘absoluut verzuim’. Daarbij gaat het over leerlingen die wel leerplichtig zijn,
maar niet op een school staan ingeschreven en dus niet naar school gaan. Een derde groep zijn leerlingen die zijn
vrijgesteld van de leerplicht. Deze vrijstelling vindt plaats op basis van een specifieke situatie.
Soms zijn er ingewikkelde casussen waarbij op meerdere fronten (thuissituatie, onderwijssituatie) tegelijk actie
moet worden ondernomen. Uitwisseling van gegevens is dan vaak van belang. Echter in het kader van de privacy
moeten er wel spelregels gevolgd worden om het delen van gegevens vast te leggen en de wijze waarop dit
gebeurt. In augustus 2020 is daarom het privacy-convenant thuiszitters ondertekent door gemeenten, scholen en
samenwerkingsverbanden. Met dit Privacy Convenant thuiszitters worden afspraken rondom de uitwisseling en het
verdere gebruik van persoonsgegevens rond thuiszittende leerlingen gemaakt tussen het samenwerkingsverband
passend onderwijs PO en VO, de daaraan verbonden schoolbesturen, de mbo’s uit de regio en de gemeenten in hun
hoedanigheid als toezichthouder op de naleving van de Leerplichtwet.
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3. Het regionale programma voortijdig schoolverlaten
Gemeenten en scholen in een RMC-regio hebben de wettelijke taak elke vier jaar een regionaal programma op te
stellen en uit te voeren dat enerzijds gericht is op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten (vsv) van jongeren
tussen de 12-23 jaar. En anderzijds gericht is op het begeleiden van jongeren die geen startkwalificatie kunnen
halen. Deze regionale programma’s worden structureel vanuit de Rijksoverheid gefinancierd.

Ontwikkeling landelijk aantal voortijdig schoolverlaters
(vo en mbo naar niveau)

totaal mbo 18.754

20000

totaal mbo 21.571

totaal mbo 20.287

2.745

2.474
2.498

15000

7.014

6.704

6.414

10000

3.731

3.663

3.310

5000
4.389

0

6.352

2016 / 2017
vo

mbo entreeopleiding (niveau1)

18.754

7.446

4.539

2018 / 2019

2017 / 2018
mbo niveau 2

8.081

mbo niveau 3


mbo niveau 4

2018 / 2019 betreft voorlopige cijfers

Figuur 5. ontwikkeling landelijke aantal voortijdig schoolverlaters vo en mbo niveau (info onderwijs in cijfers/ kerngetallen)

Regionaal programma1 voortijdig schoolverlaten en JIKP schooljaar 2020 tot en met 2024
De regiegroep VSV en JIKP van regio 23, waarin scholen, RMC en gemeenten zijn vertegenwoordigd, is vanaf januari
2020 aan de slag gegaan om een Regionaal programma, en de bijbehorende aanvraag projectgelden 2020-2024,
samen te stellen. In het Regionale programma staan ambities geformuleerd om te zorgen dat er minder jongeren
voortijdig schoolverlater worden, meer jongeren teruggeleid worden naar school en indien dat niet meer mogelijk
is deze jongeren te ondersteunen richting werk of een plek in de maatschappij. In totaal wordt naast de reguliere
midden voor scholen en RMC €1.978.664,- aan subsidie aangevraagd bij OCW. Daarvan komt € 311.966 ten goede
aan het RMC welk verdeeld moeten worden over een periode van 4 jaar. Niet alleen de activiteiten die voortvloeien
uit de projectaanvraag leiden tot het verwezenlijken van de ambities. Daarom is het belangrijk dat ook de
speerpunten die vermeld staan onder het flankerend beleid in het regionale programma opgepakt en uitgewerkt
worden met ingang van schooljaar 2020-2021. De beleidsmakers en de teams zijn daarmee al van start gegaan.
Regio cijfers kunt u vinden in bijlage 3. Landelijke cijfers van andere gemeenten vinden op de website:
https: www.onderwijsincijfers/kerngetallen

1

Het regionaal programma voortijdig schoolverlaten, dat maatregelen bevat die, blijkens een regionale analyse
door de RMC-contactgemeente en de contactschool over de RMC-regio, zijn gericht op het tegengaan van
voortijdig schoolverlaten en op het bevorderen van de samenwerking tussen de onderwijsinstellingen onderling en
gemeenten in de RMC-regio

2

JIKP zijn jongeren (zonder startkwalificatie) uit Praktijkonderwijs (PRO), voorgezet speciaal onderwijs (VSO), VMBO
basisberoepsgerichte leerweg en MBO-Entree onderwijs, die doorstromen naar vervolgonderwijs in MBO-Entree of
MBO niveau 2 of uitstromen naar de arbeidsmarkt.
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4. Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig
schoolverlaten (RMC)
Doel van de RMC-functie van de gemeenten is het scheppen van voorwaarden voor jongeren om de voor
hen hoogst haalbare en meest passende onderwijs- en/of arbeidsmarktpositie te bereiken. Het betreft hier
jongeren tot 23 jaar zonder startkwalificatie. Brancheorganisatie voor Leerplicht en RMC, Ingrado, heeft
hiervoor een Manifest ontwikkeld welk heel helder weergeeft hoe dit bereikt kan worden.
Scholen zijn verplicht om ‘niet leerplichtigen jongeren’
zonder startkwalificatie te melden bij het RMC.
Er sprake is van voortijdig schoolverlaten (VSV) als:
• Een jongere nog geen 23 is én hij/zij geen diploma van het
vwo, de havo of minimaal niveau 2 van het mbo heeft én;
• hij/zij gedurende een periode van vier weken zonder
geldige reden het onderwijs niet meer heeft gevolgd of;
• hij/zij bij de school wordt uitgeschreven of van school
wordt verwijderd.
Er is géén sprake van een voortijdige schoolverlater als deze
jongere in het bezit is van:
• Een getuigschrift van het praktijkonderwijs;
• Een getuigschrift van het arbeidsmarktgerichte
uitstroomprofiel van het VSO of het uitstroomprofiel
dagbesteding van het VSO,
• Een diploma van een entree opleiding én werkzaam is op
grond van een arbeidsovereenkomst voor minimaal
12 uur in de week.

RMC Manifest
Eén
regievoerder
Vanzelfsprekende
samenwerking

Breed kijken
naar wat
nodig is

Kennis
verruimen
en delen

jongeren een
toekomst

Afstemming
wet- en
regelgeving

Wij, de professionals van de
Regionale Meld en Coördinatie
functie (RMC), zetten ons in voor
voortijdig schoolverlaters en minder
zelfredzame jongeren en begeleiden
hen naar een zo zelfstandig mogelijke
plaats op de arbeidsmarkt en in de
samenleving. Dit doen wij met passie,
toewijding en succes.

Het RMC van regio 23 richt zich op twee hoofdactiviteiten. Dat zijn verzuim van jongeren van jongeren van 18 tot
23 jaar zonder startkwalificatie (meer dan 16 uur in 4 weken) en de begeleiding en monitoring van deze jongeren
(dit is inclusief jongeren in kwetsbare posities). De nadruk heeft dit schooljaar gelegen op het benaderen van alle
jongeren met verzuim. De resultaten hiervan zijn opgenomen in bijlage 4. De begeleiding/monitoring is gedaan
voor zowel de jongeren die net van school af zijn als de jongeren die het onderwijs al langer hebben verlaten.
Jongeren van uit het praktijkonderwijs, speciaal voortgezet onderwijs en mbo niveau 1 worden voorafgaand aan
het verlaten van het onderwijs besproken met de RMC consulenten. Daar waar nog geen vervolgtraject is ingezet
worden zij vanuit de school warm overgedragen aan het RMC/de gemeente.
Het instromen in een niveau 1 opleiding is in basis drempelloos. Echter, de begeleidingsvraag van sommige
jongeren is de begeleidingsvraag dusdanig groot dat onderwijs in het reguliere onderwijs niet passend is. In een
multidisciplinair team worden mogelijke nieuwe leerlingen voor het ROC Kop van Noord-Holland besproken en
indien wenselijk een ander traject aangeboden.
Jongeren in RMC regio 23 lijken beperkt last te hebben gehad van de gevolgen van het coronavirus. Alleen in de
gemeenten Den Helder en Texel is een toename geweest van het aantal jongeren die een uitkeringsaanvraag
hebben gedaan.
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5. Ontwikkelingen in de regio per gemeente
De Rijksoverheid en ook de lokale politiek wil meer regionale afstemming. Maar elke gemeente wil ook
lokale vrijheid om zich te richten op de behoeften van hun eigen inwoners. De vier gemeenten van het
samenwerkingsnetwerk leerplicht/ RMC hebben overeenkomsten, maar ook lokale verschillen:
Den Helder- Jongerenloket
Begin dit jaar is op initiatief van de gemeente Den Helder het Jongerenpunt geopend. Dit loket is erop gericht om
jongeren tussen de 16 en 27 jaar op een laagdrempelige en integrale wijze, binnen de eigen mogelijkheden, mee te
laten doen in de samenleving. Vanuit de ‘omgekeerde toets’ proberen verschillende gemeentelijke disciplines (RMC/
leerplicht, Jeugd Werkt, Participatie, Schuldhulpverlening, Jeugd, WMO en bijzondere bijstand) in samenwerking
met diverse externe partners (UWV, ROC, De Pijler en overig onderwijs, Jongerenwerk Mee & de Wering, Ketenhuis
en Humanitas) in te spelen op de specifieke hulpvraag van de jongere. Er is gekozen voor een persoonsgerichte
benadering samen met Mee & De Wering. Zij hebben met de jongerenwerkers een beter imago en weten hoe ze
deze jongeren (outreachend) kunnen benaderen. Het project loopt nog, maar is al wel succesvol gebleken voor de
helft van de benaderde jongeren.
Hollands Kroon ‘ Aanpak jongeren tot 27 jaar’
Per 1 mei 2019 heeft er een splitsing plaatsgevonden tussen de Leerplichtambtenaren en RMC–consulenten
die eerder werkten voor zowel de gemeente Schagen en de gemeente Hollands Kroon. Deze nog niet eerder
uitgevoerde functies zijn binnen de gemeente Hollands Kroon in het team CUP (participatie en uitstroom)
geplaatst om daarmee een doorlopende lijn te creëren voor jongeren tot 27 jaar. De leerplichtambtenaren werken
daarnaast nauw samen met de jeugdconsulenten van Incluzio. Jongeren in de leeftijdscategorie 16 tot 27 jaar
zonder startkwalificatie zijn vaker werkloos, vragen vaker een uitkering aan, hebben vaker een flexibel contract en
ontvangen lagere beloningen. Het gevolg kan zijn dat dit resulteert in schulden en hogere zorgkosten. De gemeente
Hollands Kroon is actief aan de slag gegaan om jongeren, die behoren tot deze doelgroep, te benaderen (project
jongeren in beeld). Doelstelling hiervan is het aanbieden van leer-werktrajecten aan inactieve jongeren zonder
startkwalificatie.
Schagen ‘Inbedding in het wijkteam’
Per 1 mei 2019 zijn de medewerkers leerplicht en RMC onderdeel geworden van de Wijkteams. Vanuit het oogpunt
integraal werken is hiervoor gekozen. De samenwerking met de jeugdconsulenten, participatieconsulenten,
de leerplichtambtenaar en RMC-medewerkers was al aanwezig, maar is dit jaar geformaliseerd. Het wordt als
een goede en waardevolle ontwikkelingssamenwerking ervaren. Deze samenwerking is nu formeel geborgd.
Tegelijkertijd is ook de functie leerplicht samengevoegd met de functie van RMC-medewerker zodat verdeling over
de diverse wijkteams mogelijk is. De ervaring van het werken in een wijkteam met de andere disciplines in het team
wordt ervaren als fijn en voelt zeker als een meerwaarde. De afstemming wie de regie voert, wie wat doet, is snel
gemaakt. Er kan snel worden doorgepakt. De rolverdeling is duidelijk. Ook als het gaat om mee te denken, samen op
te trekken, te sparren in het belang van jongeren zijn de collega’s van het wijkteam van grote toegevoegde waarde.
Door de samenwerking in het wijkteam wordt het totale gezinsbeeld duidelijk en wordt er beter maatwerk geboden
en kan er ook preventief gehandeld worden.
Texel ‘maatwerk’
De leerplichtambtenaar en de RMC-medewerker zijn werkzaam in een sociaal team waarin een integrale aanpak
wordt gehanteerd. Daarnaast zijn er korte lijnen met de enige school voor het voortgezet onderwijs op het eiland,
OSG De Hogeberg. Op Texel is de ‘Texel Academy’ ontwikkeld. Zij leveren maatwerk voor jongeren met een extra leer
en/of hulpvraag. Daarnaast wordt er in schooljaar 2020-2021 gewerkt met de M@zl methodiek’ (pilot). Dit is een
samenwerking tussen school, jeugdarts en gemeente om het ziekteverzuim op scholen tegen te gaan. Verder wordt
er het komende jaar onderzocht of er meer maatwerk op Texel zelf geleverd zou kunnen worden voor leerlingen
met een REC 4 indicatie, ernstige psychische problematiek en praktijkonderwijs. Dit zijn kwetsbare jongeren
waarvoor het reizen ‘naar de overkant’ extra belastend is.
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6. Focuspunten 2020-2021 voor LP, RMC en VSV/JIKP
Het Regionaal Netwerk blijft zich inzetten op het voorkomen en terugdringen van thuiszitten, schoolverzuim
en het voortijdig schoolverlaten en samen met het onderwijs en wijkteams de noodzakelijke zorg en
ondersteuning organiseren. Waarbij ze extra inzoomen op kwetsbare kinderen en jongeren zodat ook zij een
plek krijgen die bij hen past hetzij in werk, in opleiding of in de vorm van activering.
Op de cijfers en data die zijn gebruikt t.b.v. opstellen van het ‘regionaal programma VSV/JIKP’ en de project aanvraag
wordt blijvend gemonitord en geëvalueerd. Niet als doel op zich maar als ijkpunt voor reflectie en bijsturing van
inzet en beleid en als uitgangspunt voor inkoop voor mogelijke trajecten (zie bijlage 5).
Vanuit leerplicht ligt de focus op:
• Het verminderen van het aantal thuiszitters door in te zetten op passend onderwijs
• Het verminderen van het aantal vrijstellingen en proces-verbalen doormiddel van inzet van MAS-methode
• Het preventief aanwezig zijn op de scholen van het voortgezet onderwijs en mbo
Vanuit RMC en VSV/JIKP ligt de focus op:
• Het verrichten van periodieke evaluaties, zodat er beter gestuurd kan worden op specifieke doelgroepen en dat
wat jongeren nodig hebben, kwaliteit en de vsv-ambities.
• Meer jongeren terugleiden naar onderwijs om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren.
• Zorgen dat meer kwetsbare jongeren hun werk behouden (bijvoorbeeld d.m.v. coaching).
• Het monitoren van alle jongeren die vallen onder de doelgroep van het RMC.
• Het uitvoering geven aan de warme overdracht van jongeren van praktijkschool, voortgezet speciaal onderwijs
en de niveau 1 opleidingen naar gemeenten daar waar zij nog geen betaalde werkplek hebben bemachtigd.
Algemeen:
• Door terugkerende evaluaties worden ‘aard en oorzaken’ van schoolverzuim en schooluitval in beeld gebracht
•

en vertaald naar gewenste preventie/actie
Leerplicht en RMC consulenten handelen conform “de omgekeerde toets”; zij doen wat nodig is en realiseren
maatwerk. In het complexe speelveld van RMC en Leerplicht is sturing vanuit wat nodig is voor de leerling, het
meest effectief.

Tot slot:
In 2020 zijn we erin geslaagd om doelen van de regionalisering daadwerkelijk in praktijk te brengen. Dat doen we
met elkaar. Leerplichtambtenaren, RMC-consulenten, beleidsadviseurs, teamleiders van sociale teams, -van alle vier
de gemeenten. En we doen het samen met onze partners in het onderwijs.
Dat geeft energie omdat we ervaren dat we met elkaar meer bereiken voor leerlingen, hun ouders en hun
ondersteuners in het onderwijs.
Ja, er zijn grote verschillen tussen de vier gemeenten. Dat is soms lastig maar als we ons in elkaar verdiepen, zijn ze
vooral inspirerend. We leren van elkaars successen en knelpunten. Deze diversiteit zien we dus als een kracht. 1 + 1 = 5!
Daar gaan we mee verder in 2021.
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Bijlagen:
Bijlage 1 Wettelijke taak Leerplicht:
Artikel 25 rapportage uit Key2JM schooljaren 2018-2019 en 2019-2020

Schagen

Texel

2018
2019
2019
2020
2018
2019
2019
2020
2018
2019
2019
2020
2018
2019
2019
2020

Den Helder Hollands
		Kroon

Vervangende leerplicht

Artikel 3 a
0							
Artikel 3 b laatste schooljaar
0					
1		
									
Vrijstelling
Artikel 5 sub a, het kind
is psychisch of lichamelijk
ongeschikt om toegelaten
te worden tot onderwijs
23
26
11
14
16
14
1
2
Artikel 5 sub b, ouders hebben
overwegende bedenkingen tegen
de richting van alle scholen op
redelijke afstand van de woning			
2
2
1
3		
Artikel 5 sub c, ouders hebben
hun kind ingeschreven op een
school in het buitenland			
2
1
10
9
4
2
Artikel 15, op andere wijze
volgen van voldoende onderwijs							
1
1
Artikel 11 onder g. ouders willen
wegens gewichtige
omstandigheden tijdelijke
vrijstelling geregeld schoolbezoek.
			
Ongeoorloofd verzuim
Absoluut totaal
2
2
16		
22
23		
1
Langer dan 4 weken
1
1
14		
19
16		
1
Langer dan 3 maanden
1
1
12		
19
16		
Absoluut weer ingeschreven			
2			
1
Relatief totaal
207 203 136 133 151 134
31
23
Relatief waarvan herhaald
59
77		
45
51
30
6
4
Luxe verzuim
8
2		12
12
16
11
7
									
Processen verbaal
Relatief verzuim
9
7
1
0
3
3
1
Luxe verzuim
3		5
4
6
3
6
3
Abslouut verzuim								
Haltstraf		
8
7
2
8
1
1
4		
			
Figuur 6. wettelijke rapportage		
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Bijlage 2. Resultaten van jongeren die de overstap maken van voortgezet onderwijs naar mbo3.
Vervolgkeuze
MBO
Havo
VMBO
Particulier Onderwijs
Onderzoek bij RMC
School buitenland
VAVO
Defensie
Vakmanschapsroute
Onbekend
Eindtotaal

Aantal
1013
67
42
10
6
2
1
1
1
23
1145

%
88%
6%
4%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

Figuur 7. overzicht van de totale groep overstappers schooljaar 2019-2020 (info Intergrip)

MBO
ROC Kop van Noord-Holland
ROC Horizon College
Clusius College
Mediacollege Amsterdam
ROC Nova College
ROC van Amsterdam
HMC
Friesland College
Regio College
SOMA College
ROC van Amsterdam – Hilversum
Noorderpoort
ROC Midden Nederland
Nordwin College
SVO Opleidingen
Aeres MBO
De Rooi Pannen Horeca
Graafschap College
Terra MBO
ROC Friese Poort
Grafisch Lyceum Utrecht
Overig
Eindtotaal

Aantal
423
348
86
28
27
27
26
14
10
4
4
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1013

%
42%
34%
8%
3%
3%
3%
3%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

Figuur 8. mbo’s waar de leerlingen naar toe gaan

3

Informatie is in Intergrip niet bijgewerkt na 1 oktober 2020
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Bijlage 3. RMC regio 23 definitieve aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters schooljaar 2018-20194
RMC regio 23 Kop van Noord-Holland
cursusjaar
onderwijssoort
2018/2019
bbl1
bbl2
bbl3
bbl4
bol1
bol2
bol3
bol4
brug 1-2
brug 3
havo 3
havo 4-5
lwoo 1-2
lwoo 3-4
vavo-havo
vavo-vmbo
vavo-vwo
vmbo 3-4
vwo 3
vwo 4-6
Totaal
2018/2019

deelnemers
40
281
460
165
88
466
807
2.225
3.513
12
453
1.166
1
285
26
8
16
2.154
331
803
13.300

vsv’ers
18
33
13
3
30
44
33
71
14
0
0
12
0
7
1
2
1
21
1
1
305

vsv%
45,00%
11,74%
2,83%
1,82%
34,09%
9,44%
4,09%
3,19%
0,40%
0,00%
0,00%
1,03%
0,00%
2,46%
3,85%
25,00%
6,25%
0,97%
0,30%
0,12%
2,29%

Figuur 9. vsv aantallen per niveau (info duo)

		
De teldatum voor het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters is 1 oktober (na de afsluiting van een schooljaar). In februari van het

4

daaropvolgende jaar worden voorlopige cijfers gepubliceerd door Duo. In oktober van dat jaar worden de definitieve cijfers bekend
gemaakt. Dus de aantal vsv-ers zegt altijd iets van het schooljaar daarvoor.
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Bijlage 4. RMC preventief en curatief
PREVENTIEF5 – VERZUIM, INDIVIDUEN
Niveau
Taakuitvoering 6
Monitoren 7
Onderbouw VO
0
2
VMBO bovenbouw
1
2
HAVO/VWO bovenbouw
3
1
Entree
2
1
MBO 2
3
6
MBO 3
2
6
MBO 4
8
7
Overig
0
8
Totaal
19
33
		
Totaal taakuitvoering en monitoren
52
		
Behandelde verzuimmeldingen
721
Aantal individuen
568		
Figuur 10. rmc verzuim en preventieve trajecten schooljaar 2019-2020 (info Key2JM)

5

De preventieve taakuitvoering richt zich erop om te voorkomen dat leerlingen aan het einde van het verslagjaar
als nieuwe vsv’er aangemerkt worden. De preventieve taak is er dus op gericht leerlingen binnen de school te
houden (voorkomen dat zij zich uitschrijven zonder sk) én richt zich erop om leerlingen die zich uitgeschreven
hebben gedurende het schooljaar weer terug ingeschreven te krijgen, vóór 1 oktober. In relatie tot het verslag
in de effectrapportage betekent dit: Preventieve taakuitvoering rondom jongeren (van 16 tot 23 zonder
startkwalificatie) die aan het begin van het verslagjaar zijn ingeschreven, maar:
• gedurende het verslagjaar zijn uitgeschreven en binnen het verslagjaar (voor 1 okt) zijn teruggeleid
naar onderwijs;
• waarvan is voorkomen dat zij zijn uitgeschreven (voor 1 okt);
• die ondanks begeleiding aan het einde van het verslagjaar zijn uitgeschreven.

6

Monitoren: Het volgen van jongeren door RMC. Monitoren wordt in de effectrapportage gedefinieerd als het op
basis van gegevens bepalen op welke positie (in het onderwijs, aan het werk, in een uitkering, dagbesteding of
onbekend) een jongere zich op dat moment bevindt.

7

Er is sprake van taakuitvoering als RMC:
• onderzoek heeft gedaan naar een melding (er is ook sprake van onderzoek wanneer dit is gedelegeerd
aan andere partijen. Gesprekken of bezoeken aan het huisadres zonder de jongere thuis te treffen en
administratieve handelingen als het versturen van brieven met het verzoek om contact, tellen ook mee.), en/of;
• advies heeft gegeven aan een jongere of vsv’er, en/of;
• begeleiding heeft gegeven aan een jongere of vsv’er, en/of;
• een jongere of vsv’er heeft doorverwezen naar werk.
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CURATIEF8 , INDIVIDUEN
Niveau
Taakuitvoering
Monitoren
Onderbouw VO
12
5
VMBO bovenbouw
18
12
HAVO/VWO bovenbouw
14
0
Entree
36
20
MBO 2
90
41
MBO 3
30
21
MBO 4
44
23
Overig
27
76
Totaal
271
198
		
Totaal taakuitvoering en monitoren
469
Figuur 11. rmc curatieve trajecten schooljaar 2019-2020 (info Key2JM)

Bijlage 5. Ambities
AMBITIES VOOR DE PERIODE 2020-2024
		
2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Verzuimmeldingen
-5,0%
-7,5%
-10,0%
-15,0%
Vrijstellingen
-5,0%
-7,5%
-10,0%
-15,0%
Leerplicht
Procesverbaal
-5,0%
-7,5%
-10,0%
-15,0%
Thuiszitters
-5,0%
-7,5%
-10,0%
-15,0%
Overstap van voortgezet onderwijs naar mbo
100%
100%
100%
100%
Minder voortijdig schoolverlaten
-7.7%
7,1%
-6.9%
-6.8%
Meer jongeren terug naar onderwijs
26.08 %
26.43%
26.76%
27.11%
RMC/VSV
Meer kwetsbare jongeren bestendig aan het werk 31.64%
32.18%
32.72%
33.30%
Alle kwetsbare jongeren tot 27 in beeld
100%
100%
100%
100%
Figuur 12. regionale ambities

8

De curatieve taakuitvoering richt zich op jongeren die op 1 oktober van een jaar t door DUO zijn aangemerkt als
zogenaamde nieuwe vsv’er én op jongeren die al langer dan een jaar geleden als vsv’er aangemerkt waren. Dus al
op t-1 of eerder. Deze jongeren zijn ook wel bekend als zogenaamde oude vsv’ers. In relatie tot het verslag in de
effectrapportage betreft curatieve taakuitvoering de taakuitvoering rondom jongeren die aan het begin van het
verslagjaar aangemerkt waren als oude en nieuwe vsv’er).
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