
 

 

 



 

In deze lokale toelichting op het regionale jaarverslag Leerplicht en RMC* in de 

Stedendriehoek vindt u een uiteenzetting van de Voorster leerplicht- en RMC-

cijfers. Ook wordt beschreven waar in het verslagjaar aan is gewerkt, wat wordt 

gesignaleerd en welke ambities Voorst heeft als het gaat om leerplicht en RMC 

voor het komende jaar. Dit verslag is een aanvulling op het regionale jaarverslag 

Leerplicht-RMC Stedendriehoek waarin uitgebreid wordt beschreven op welke 

wijze de Stedendriehoekgemeenten intensief samenwerken op het gebied van 

leerplicht en RMC. 

 

*RMC staat voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie. RMC motiveert jongeren van 18-

23 die zonder startkwalificatie van school zijn gegaan (voortijdig schoolverlaters 

(VSV’ers)) terug te gaan naar school.  

 

Een startkwalificatie is een mbo-diploma vanaf niveau 2 of een havo- of vwo-diploma. 
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Samenwerking Voorster leerplicht/RMC en Werk 

en Inkomen 

Dit jaar hebben de Voorster leerplichtambtenaar/ 

RMC-trajectbegeleider en de klantmanager Werk- 

en Inkomen afspraken gemaakt over hoe zij 

preventief samenwerken om instroom in een 

uitkeringssituatie van jongeren zoveel mogelijk te 

beperken. Zo bezoeken leerplichtambtenaar/RMC-

trajectbegeleider samen onderwijsinstellingen zoals 

bijvoorbeeld De Bolster in Voorst om jongeren zo 

goed mogelijk blijvend te begeleiden en te 

stimuleren dat opleidingen worden afgerond 

 

Samenwerking met samenwerkingsverbanden 

Passend Onderwijs en het lokale onderwijs 

De leerplichtambtenaar neemt regelmatig deel aan 

overleggen op school over leerlingen waarbij 

schoolverzuim speelt. Regelmatig speelt hierbij 

meer dan alleen schoolverzuim en is er bijvoorbeeld 

in de thuissituatie iets aan de hand.  

De leerplichtambtenaar heeft contact met 

schooldirecteuren en intern begeleiders, maar ook 

met de samenwerkingsverbanden Passend 

Onderwijs,  schoolmaatschappelijk werkers, CJG-

jeugdhulpverleners en experts zoals bijvoorbeeld de 

landelijk opererende onderwijszorgconsulenten. 

 

Krappe arbeidsmarkt zorg voor meer VSV’ers 

Door krapte op de arbeidsmarkt stromen meer 

jongeren zonder diploma in op de arbeidsmarkt. 

Jongeren, vooral in bijvoorbeeld technische 

beroepen, komen makkelijk aan een baan en kiezen 

er regelmatig voor om aan het werk te gaan in 

plaats van hun opleiding af te ronden. Op de korte 

termijn betekent dat voor hen een inkomen. 

Bewezen is echter dat bij werkeloosheid, jongeren 

zonder diploma moelijker aan een baan komen.  

 

Wet- en regelgeving niet altijd duidelijk 

Wetgeving wat betreft leerplicht, (registratie) 

schoolverzuim etc. wijzigt regelmatig en is niet altijd 

voor alle partijen duidelijk.  

Zo is het sinds schooljaar 2018-2019 voor reguliere 

basisscholen mogelijk om bij de Onderwijsinspectie 

vermindering van onderwijstijd (vanuit de Variawet) 

aan te vragen voor een leerling die tijdelijk niet 

volledig naar school kan. Doordat scholen dit bij de 

Onderwijsinspectie moeten aanvragen, is de 

leerplichtambtenaar niet altijd op de hoogte van 

situaties waarbij kinderen niet volledig naar school 

gaan. Dit jaar is bij de Onderwijsinspectie aandacht 

gevraagd voor het gevolg van de invoering van deze 

nieuwe wet voor de lokale samenwerking tussen 

onderwijs en leerplicht.  

RMC-jongeren nog beter bereiken 

Het komende jaar wordt gewerkt aan het nog beter 

bereiken van de doelgroep jongeren zonder 

startkwalificatie. Zo worden de brieven met het 

aanbod om met de RMC-trajectbegeleider te kijken 

naar het alsnog behalen van een diploma nog beter 

op hen afgestemd. In de nieuwe brieven wordt het 

mogelijk via QR-codes makkelijker informatie op te 

halen en een afspraak te maken met de RMC-

trajectbegeleider. De nieuwe brieven en 

communicatiemiddelen worden in afstemming met 

jongeren gemaakt.  

 

Ondersteuning scholen met kennis over leerplicht 

en RMC 

Uit gesprekken met scholen blijkt dat scholen 

regelmatig vragen hebben over hun wettelijke 

taken wat betreft leerplicht en schoolverzuim. In de 

praktijk registeren vooral de scholen voor primair 

onderwijs nog niet altijd zoals dat zou moeten met 

als gevolg dat een leerplichtambtenaar soms laat 

betrokken raakt.  

Het komende jaar zet het team leerplicht zich in om 

scholen daar waar nodig en mogelijk te 

ondersteunen door bijvoorbeeld nieuwe wet- en 

regelgeving (zoals aanvragen vermindering 

onderwijstijd bij de Onderwijsinspectie) samen te 

bespreken. 



 

Toelichting:  

De leerplichtcijfers zijn stabiel. De lichte daling van 

betrokkenheid van de leerplichtambtenaar 

betekent niet dat leerplicht door scholen minder 

betrokken wordt, wel dat er iets minder gesprekken 

met ouders/leerlingen gevoerd zijn. In deze cijfers 

zijn de preventieve gesprekken in het voortgezet 

onderwijs niet opgenomen. Hierbij worden 

leerlingen die een aantal keren hebben gespijbeld 

opgeroepen voor een gesprek met de 

leerplichtambtenaar.  

 

De daling in het absoluut verzuim komt 

waarschijnlijk door het direct ondernemen van actie 

wanneer een leerplichtig kind niet ingeschreven 

staat op een school. Dit aantal was in schooljaar 

2017-2018 hoger doordat dat schooljaar meer 

nieuwkomerskinderen werden ingeschreven in de 

gemeente Voorst. Daarbij werden de kinderen eerst 

ingeschreven in de gemeenten en daarna pas op 

een school, waardoor tijdelijk “absoluut verzuim” 

geregistreerd werd.  
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Toelichting:  

De sterkte stijging van het aantal RMC jongeren 

waarbij RMC betrokken was, wordt veroorzaakt  

door een andere manier van registeren. Dit geldt 

niet alleen voor Voorst, maar voor de gehele RMC-

regio (zie ook de regionale cijfers). Hetzelfde geldt 

voor de registratie van uitstroom van begeleide 

jongeren en de kwetsbare overstappers. 

 

Jongeren worden door RMC per brief uitgenodigd 

voor een gesprek. Doel van dat gesprek is 

gezamenlijk te bekijken of en hoe schoolgang weer 

mogelijk is. Het aantal jongeren dat reageert op de 

brief is beperkt. Vaak zijn geen andere 

contactgegevens dan adresgegevens van de 

jongeren bekend. Bekeken wordt hoe jongeren nog 

beter bereikt kunnen worden en hoe het RMC-

aanbod nog beter aansluit op de vraag van 

jongeren.  

 

Het aantal VSV’ers stijgt landelijk en zo ook in de 

regio en in Voorst. Jongeren gaan op dit moment, 

door de krapte op de arbeidsmarkt, eerder zonder 

diploma van school.  
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