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1.Inleiding 

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

en leerplicht. Op grond van de wetgeving en de uitvoering in het kader van de 

aanpak bestrijding voortijdige schooluitval (VSV) treft u hierbij de regionale 

jaarverslagen van RMC en CAReL en het leerplichtverslag Haarlem aan.   

Hierdoor wordt een overzicht van de uitvoering van het beleid over het  schooljaar 

2012-2013 geboden. 

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

uitvoering RMC door het college van B&W van de RMC-contactgemeente bepaald.  

De afgesproken maatregelen van het opnieuw in 2012 afgesloten VSV-convenant 

2013-2015 zijn onverkort verder uitgevoerd en hebben tot nu toe positieve 

resultaten opgeleverd door een vermindering van 43,2% van de nieuwe voortijdig 

schoolverlaters ten opzichte van 2011-2012 (peiljaar).Het streven was 25% 

vermindering. 

 

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor de jaarverslagen Regionale Meld- en 

Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten en CAReL Zuid-en Midden-

Kennemerland en het jaarverslag leerplicht Haarlem 2012-2013 vast te stellen. 

 

3. Beoogd resultaat 

Voldoen aan de wettelijke verplichting van vaststelling van de jaarverslagen 

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten Zuid- en Midden-

Kennemerland, inclusief CAReL en Leerplicht Haarlem 2012-2013.   

 

4. Argumenten 

Jaarlijks dient de Raad ingevolge de van toepassing zijnde wet- en regelgeving  van 

RMC en artikel 25 van de Leerplichtwet de jaarverslagen vast te stellen 

 

Uit de jaarverslagen blijkt dat er positieve resultaten zijn geboekt: 

De  jaarverslagen bevatten een overzicht van de uitvoering van het ingezette beleid 

en resultaten over het schooljaar 2012-2013.  

Dit  zijn met name : 

Leerplicht en RMC:  

-60% van de jongeren, die een gesprek met leerplicht/RMC hebben gehad  op het 

preventieve spreekuur op de school,  komt niet meer terug als verzuimer binnen een 

periode van 6 maanden; 

 

Specifiek leerplicht: 

Raadsstuk 

 



-Het  verzuim is in vergelijking met vorig schooljaar enigszins afgenomen:  in 

2012-2013 zijn er 800 meldingen  en in 2011-2012 waren er 837 meldingen. 

Specifiek RMC: 

-Er is sprake van een zekere stabilisatie van het aantal herplaatsingen: er zijn 731 

RMC jongeren(van totaal 1569, dus ca. 47%, herplaatst naar scholing of 

combinaties van scholing en werk, hiervan zijn 35 jongeren herplaatst naar een 

werkervaringstraject, Jong en Ondernemend  en Jong en Moeder. 

 

Coalitieakkoord en de Programmabegroting 4.1.: Jeugd en Onderwijs, Optimale 

kansen op deelname aan de maatschappij door jongeren. 

 

Het uitgevoerde beleid geeft invulling aan de volgende speerpunten: 

 -Blijvende aandacht houden voor en overleggen met de scholen in het kader van  

  een gezamenlijke aanpak.  

-Preventieve inzet van leerplicht en RMC op de VO scholen en ROC’s voortzetten 

Specifiek leerplicht: 

-Blijvende aandacht voor thuiszittersproblematiek 

-Uitvoeren (regionale) samenwerkingsovereenkomst in het kader van de 

verzuimaanpak met scholen en  Onderwijsinspectie door middel van pilots 

Specifiek RMC: 

-Stimuleringsbeleid om, in overleg met de ROC´s en werkgevers,  

 arbeidsmarktrelevante  opleidingen te bieden en actief beleid om gericht  

leerwerkplekken en stageplekken te (laten) werven voor  

 jongeren 

-Aandacht voor  invoering Entreeopleiding op MBO´s.  

 

5. Kanttekeningen 

n.v.t. 

  

6. Uitvoering 

De beleidscoördinator van RMC valt onder de gemeente Haarlem. Beleid en 

uitvoering vindt plaats namens de 9 gemeenten van Zuid- en Midden-

Kennemerland. De uitvoering heeft in 2013 plaatsgevonden door de tijdelijke 

stichting RMC. 

Het team CAReL valt ook onder de gemeente Haarlem en voerde namens de 9 

gemeenten de administratie en registratie van verzuim en voortijdig schoolverlaten 

in samenwerking met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) uit.  

Het team Leerplicht voerde  ook de leerplicht uit voor de gemeente Zandvoort en  

ook voor de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Vanaf het schooljaar 

2011-2012  wordt vanuit Haarlem ook de uitvoering van de Leerplichtwet voor de 

gemeente Heemstede verzorgd.  

 

 



7. Bijlagen 

-Jaarverslagen Regionale Meld- en Coördinatiefunctie(RMC) Voortijdig  

 Schoolverlaten en CAReL Zuid- en Midden-Kennemerland (1 document) 

 2012- 2013 

-Cijfers RMC Haarlem  2012-2013  

-Wijkcijfers RMC 2012-2013  

-Jaarverslag 2012-2013 Leerplicht Haarlem. met wijkcijfers Haarlem 

 

 

  

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris,    de burgemeester,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raadsbesluit 
 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

 

De raad besluit de jaarverslagen Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig 

Schoolverlaten en CAReL Zuid- en Midden-Kennemerland  en leerplicht Haarlem 

2012-2013 vast te stellen. 

 

Gedaan in de vergadering van … … ……  

 

De griffier,    De voorzitter, 

 

 


