
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

 

Inleiding 

De gemeente Haarlem heeft diverse taken in het kader van de uitvoering van 

leerplicht, RMC en het Jongerenloket. Hierbij wordt een overzicht van de 

uitvoering van het beleid over voorgaande jaren geboden door middel van twee 

jaarverslagen en een evaluatie. 

Inmiddels is in 2009 gebleken dat het ongeoorloofd schoolverzuim van nieuwe 

schoolverlaters over 2007-2008 in de regio Zuid- en Midden-Kennemerland is 

gedaald ten opzichte van de jaren daarvoor.De afgesproken maatregelen van het 

VSV-convenant 2008-2011 (voortijdig schoolverlaten) worden verder onverkort 

uitgevoerd. 

Ook op de aanbevelingen uit de jaarverslagen (meer aandacht voor de 

meldingsplicht voor scholen, meer tussentijdse instroommomenten bij alle ROC-

opleidingen en een intensievere samenwerking tussen leerplicht RMC en andere 

ketenpartners) wordt ingezet door de gemeente in overleg met de partners.  

 

De gemeente Haarlem is centrumgemeente van de RMC regio “West-

Kennemerland” en stelt het beleid voor voortijdig schoolverlaters op voor deze 

regio en maakt de afspraken met de uitvoerende organisatie en de scholen en 

ketenpartners..  

RMC’s (Regionale Meld- en Coördinatiefuncties) zijn landelijk in 39 regio’s, 

ingesteld om voortijdig schoolverlaten van niet meer leerplichtige jongeren van 18 

tot 23 jaar regionaal aan te pakken.  

Elk jaar wordt op basis van de middelen van het ministerie OCW de exacte 

uitvoering van RMC door het college van B&W bepaald. 

 

De uitvoerders van RMC functioneren met andere ketenpartners  om: 

1. jongeren, die uitvallen of dreigen uit te vallen in beeld te krijgen en in beeld te 

houden; 

2. te bemiddelen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen; 

3. zo veel mogelijk voortijdig schoolverlaters alsnog een startkwalificatie te laten 

halen. 

 

Conclusies:  

In 2007 is een slag gemaakt in de uitvoering van RMC door vooral de inrichting 

van de centrale melding en registratie van voortijdig schoolverlaters centraal  

(bureau CAReL) uit te voeren. Door deze regionalisering van de meldingen (alle 

gemeenten van Zuid-Kennemerland met vooralsnog met uitzondering van 
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Heemstede)  is het aantal registraties sterk toegenomen, ook vanuit andere RMC-

regio’s.  

Uit de cijfers van de effectrapportage RMC 2006-2007 (zie bijlage) blijkt ook een 

toename van het aantal herplaatsingen  naar scholing en werk in de hele RMC-regio 

in vergelijking met .2005-2006. Wel blijft het aantal niet herplaatste voortijdig 

schoolverlaters relatief hoog (40,4% in Zuid-Kennemerland en 47,8% in Midden-

Kennemerland).  

Hierop wordt inmiddels in 2008 e.v. extra actie ondernomen door inzet van de door 

OCW aan de scholen ter beschikking gestelde middelen in het kader van het beleid 

voor VSV en de extra middelen in het kader van het Grote Stedenbeleid en de 

kwalificatieplicht. 

 

Het team Leerplicht, in 2007 nog vallend onder  de afdeling OWG, voerde over het 

schooljaar 2006-2007 de leerplichtwet uit namens de gemeenten Haarlem, 

Zandvoort en Bennebroek. 

 

De leerplichtambtenaren  werken nauw samen met de scholen en met diverse 

andere ketenpartners, zoals bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg, de Raad voor 

kinderbescherming, bureau Halt. De taken van begeleiding, zorg en handhaving om 

leerlingen op school te houden, worden op deze wijze zo optimaal mogelijk 

uitgevoerd. 

 

Vanaf mei 2006 functioneert er een Jongerenloket in Zuid-Kennemerland. 

 

Uitvoering van het Jongerenloket geschiedt in Zuid-Kennemerland door RBO, 

CWI, gemeenten (SoZaWe en Onderwijs), UWV, ROC’s/ VO-scholen, bureau 

Jeugdzorg, MKB, diverse werkgevers en door middel van samenwerking met 

andere ketenpartners.  

Over de periode van de start tot oktober 2008 is de uitvoering geevalueerd. 

De uitvoering van het Jongerenloket voorziet in een behoefte en is één van de 

vindplaatsen van jongeren zonder een startkwalificatie.Er wordt een drietal 

aanbevelingen gedaan voor 2009 e.v. : 

Gezien de ontwikkelingen op het terrein van schooluitval (RMC en leerplicht) de 

coördinatie van uitvoering van het Jongerenloket door het RBO (Regionaal Bureau 

Onderwijs) te laten uitvoeren. 

Een relevante ontwikkeling is de uitvoering van het project Leren en Werken: in het 

kader van deze aanpak worden de krachten van diverse ketenpartners 

(CWI,UWV,gemeenten,ROC’s, VO-scholen, Inholland,MKB,Kamer van 

Koophandel, werkgevers,e.d.) gebundeld voor alle doelgroepen in het traject leren 

en werken en de uitvoering van duale trajecten en EVC-trajecten (Erkenning 

Verworven Competenties). 

In 2009 wordt bezien hoe de samenwerking tussen het Jongerenloket en Leren en 

Werken gestalte kan krijgen. 

Het convenant Jongerenloket zal met het oog op de geschetste nieuwe 

ontwikkelingen moeten worden geactualiseerd in 2009. 

 

Aanbevelingen 

1. Er komt nog meer aandacht voor meldingsplicht van scholen. 
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2. Er is aandacht voor verruiming van tussentijdse instroommomenten bij alle 

ROC-opleidingen. 

3. Er wordt ingezet op een intensievere samenwerking tussen leerplicht, RMC en 

andere ketenpartners. 

 

Voorstel aan de raad 

Het jaarverslag 2007 Regionale Meld- en Coordinatiefunctie Voortijdig 

Schoolverlaten Midden- en Zuid-Kennemerland,het jaarverslag leerplicht 2006-

2007 en de evaluatie Jongerenloket 2006-2008 goed te keuren.  

 

Beoogd resultaat 

Goedkeuring van het jaarverslag 2007 Regionale Meld- en Coordinatiefunctie 

Voortijdig Schoolverlaten Midden- en Zuid-Kennemerland, goedkeuring van het 

jaarverslag leerplicht Haarlem 2006-2007 en de evaluatie Jongerenloket 2006-2008.    

 

Argumenten 

Het jaarverslag RMC bevat een overzicht van de uitvoering en resultaten van RMC.   

Het jaarverslag leerplicht bevat een overzicht van de uitvoering en resultaten van 

het team leerplicht. 

De evaluatie Jongerenloket biedt inzicht in de activiteiten en resultaten van de 

samenwerking van de verschillende partijen voor jongeren.  

 

Programmabegroting: 4.1: Jeugd en Onderwijs, 1 Optimale kansen op deelname aan 

de maatschappij voor jongeren. 

 

Financieel 

Voor RMC was voor de uitvoering een budget 2007 van  350.000 euro uit 

rijksmiddelen beschikbaar.  

 

Financiering van uitvoering van leerplicht vindt plaats via het Gemeentefonds en 

met inkomsten van de gemeenten Zandvoort en Bennebroek voor de uitvoering 

Leerplicht 2006-2007. 

 

Financiering van de coördinatie van het Jongerenloket  vindt plaats uit het RMC- 

budget (B&W 4 maart 2008/nr. 2007/232364). Overigens is naast de al beschikbare 

middelen is uit het RMC budget via de afdeling SoZaWe 10.000 euro extra aan het 

RBO toegekend voor de uitgevoerde coördinatie 2008.   

 

Bijlagen 

- Jaarverslag 2007 Regionale Meld- en Coordinatiefunctie Voortijdig 

Schoolverlaten  Midden- en Zuid-Kennemerland.   

- Jaarverslag Leerplicht 2006-2007.  

- Evaluatie Jongerenloket Zuid-Kennemerland 2006-2008. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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De raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

 

Besluit: 

 

het jaarverslag RMC Regionaal Meld- en Coordinatiefunctie (RMC) Voortijdig 

Schoolverlaten Midden- en Zuid-Kennemerland over 2007, het jaarverslag 

Leeerplicht Haarlem 2006-2007 en de evaluatie Jongerenloket 2006-2008 goed te 

keuren. 

 

Gedaan in de vergadering van…………..  

 

 

De griffier,     De voorzitter, 

 


