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Aanwijzing leerplichtambtenaar 
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Portefeuillehouder Leeuwen, B. van 
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Afdeling JOS 

Auteur Kniese, Y., Meer, J. van der 

Telefoonnummer 0618634838, 0614370111 

Email ykniese@haarlem.nl, jmeer@haarlem.nl  

Kernboodschap  Burgemeester en wethouders van een gemeente zien erop toe dat de 

leerplichtwet wordt nageleefd  en zijn op grond van de Leerplichtwet 1969, artikel 

16 lid 1, bevoegd tot het aanwijzen van een of meerdere leerplichtambtenaren. De 

aangewezen personen worden vervolgens door de burgemeester beëdigd tot 

leerplichtambtenaar. Aanwijzing en beëdiging zijn noodzakelijk om de 

leerplichtambtenaar op grond van de Leerplichtwet de bevoegdheid te geven 

bepaalde besluiten te nemen in de uitvoering van zijn/haar taken ten aanzien van 

jongeren onder de 18 jaar. Ook voor de trajectbegeleiders RMC, die incidenteel 

een jongere spreken die nog geen 18 jaar is, is het noodzakelijk aangewezen te 

worden als leerplichtambtenaar, omdat ze alleen dán de formele bevoegdheid 

hebben gesprekken te voeren en besluiten te nemen ten aanzien van jongeren 

onder de18 (doorgaans gaat het om 16/17-jarigen). 

Behandelvoorstel voor  

commissie 

Niet van toepassing 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

Niet van toepassing 

Besluit College  

d.d. 6 september 2022 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit:  
1. De volgende persoon aan te wijzen als leerplichtambtenaar op grond van de 

Leerplichtwet 1969, artikel 16 lid 1: 
mevr. J. Zwitser-Rademaker  

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem ziet, als college van de 

faciliterende gemeente voor de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig 

Schoolverlaten Zuid-Kennemerland en IJmond (verder: GR), toe op naleving van de leerplichtwet in 

de deelnemende gemeenten voor wat betreft het perceel leerplicht (Bloemendaal, Haarlem, 

Heemstede, Zandvoort). Ambtenaren die de leerplichttaken voor de regio vervullen zijn in dienst bij 

de gemeente Haarlem. Aanwijzing van de ambtenaren die leerplichttaken vervullen voor de regio is 

daarmee een taak van het college van de gemeente Haarlem. 

 

In het kader van de samenwerking tussen leerplicht en RMC vullen leerplichtambtenaren en 

trajectbegeleiders elkaar qua taken aan. Formeel is de leerplichtambtenaar er voor de jongeren tot 

18 jaar, de RMC trajectbegeleider voor jongeren van 18 jaar en ouder. In de praktijk blijkt echter dat 

een leerplichtambtenaar soms ook jongeren spreekt van  18 jaar en ouder en een RMC 

trajectbegeleider ook jongeren spreekt die nog geen 18 jaar zijn. Om dit laatste ook formeel mogelijk 

te maken zijn  alle RMC trajectbegeleiders ook aangewezen en beëdigd als leerplichtambtenaar zodat 

aan de wet voldaan wordt. Zij worden hiermee functioneel geen leerplichtambtenaar, maar worden 

slechts wettelijk gezien in staat gesteld gesprekken te voeren met jongeren onder de 18 en bepaalde 

besluiten te nemen ten aanzien van die jongeren. De voorliggende aanwijzing heeft betrekking op 

een nieuwe RMC-medewerker binnen het team.  

 

2. Besluitpunten college 

Het college van burgemeester en wethouders besluit mevrouw J. Zwitser-Rademaker aan te wijzen 

als leerplichtambtenaar op grond van de Leerplichtwet 1969, artikel 16 lid 1. 

 

3. Beoogd resultaat 
Aanwijzing van bovenstaande persoon als leerplichtambtenaar, waardoor zij de formele bevoegdheid 

heeft om in het kader van de Leerplichtwet 1969 besluiten te nemen ten aanzien van jongeren onder 

de 18 jaar.  

 

4. Argumenten 

 4.1. Leerplichtambtenaren en RMC trajectbegeleiders werken nauw samen.   
Binnen het Leerplein vormen de leerplichtambtenaren en RMC-trajectbegeleiders een keten. Zij 

werken nauw samen in de bestrijding van verzuim en voortijdig schoolverlaten. In incidentele 

gevallen komt het daarom voor dat een leerplichtambtenaar een jongere van boven de 18 spreekt 

(bijvoorbeeld in de bovenbouw van HAVO/VWO) en een RMC-trajectbegeleider een jongere van 

onder de 18 (bijvoorbeeld op het MBO en bij de specifieke doelgroep jongeren in kwetsbare posities 

(PRO, VSO, Entree)).  
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4.2. RMC-trajectbegeleiders zijn alleen bevoegd ten aanzien van jongeren onder de 18 jaar na 

aanwijzing en beëdiging. 

Door het aanwijzen en beëdigen van een RMC-trajectbegeleider als leerplichtambtenaar is deze 

formeel bevoegd gesprekken te voeren en beslissingen te nemen ten aanzien van jongeren die nog 

geen 18 jaar zijn. Het gaat hier dan met name om de doelgroep 16- en 17-jarigen. Door aanwijzing en 

beëdiging krijgen de RMC-trajectbegeleiders de wettelijke bevoegdheden ten aanzien van jongeren 

onder de 18 jaar.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Geen. 

 

6. Uitvoering 
Wanneer mevr. Zwitser-Rademaker door het college is aangewezen als leerplichtambtenaar, volgt 

beëdiging door  de burgemeester. Pas dan is zij volledig bevoegd met betrekking tot de uitvoering 

van taken op het gebied van de leerplichtwet en mag zij besluiten nemen ten aanzien van jongeren die 

nog geen 18 jaar zijn.  

 

7. Bijlagen 

Geen. 

 

 

 


