
 

 

Collegebesluit 
Onderwerp: Jaarverslag  "Leerplein" (leerplicht en RMC/Regionale Meld- en 

Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Zuid- en Midden-Kennemerland   

2014-2015  BBV nr: 2015/443285 

 

1. Inleiding 

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

Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)  en leerplicht.  Sinds 1 januari 2014 is  sprake van een 

Gemeenschappelijke Regeling (GR) schoolverzuim en  voortijdig schoolverlaten(VSV)  voor 

de regio Zuid- en Midden-Kennemerland. Het bestuur wordt gevormd door de 

portefeuillehouders uit de  negen regiogemeenten. De uitvoering vindt plaats door het 

Regionale bureau ”Leerplein”. 

Hierbij treft u het  jaarverslag van het “Leerplein” aan.  Hierin wordt een overzicht van de 

uitvoering van het beleid van leerplicht Zuid-Kennemerland en RMC Zuid- en Midden-

Kennemerland over het  schooljaar 2014-2015 geboden. 

 

 

2. Besluitpunten college 

1.Het college gaat akkoord met het jaarverslag van het Leerplein 2014-2015 van Zuid- en 

Midden-Kennemerland. 

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 

3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit. 

4. Het college stuurt het jaarverslag ter informatie naar de commissie Samenleving. 

 

 

3. Beoogd resultaat 

Het college informeert de commissie over het adequaat uitvoeren en verantwoorden van de 

gestelde kaders. 
 

 

4. Argumenten 

Het jaarverslag valt onder programma 1.Maatschappelijke participatie, beleidsveld 1.1.: 

meer kansen voor de jeugd/ alle jongeren hebben een startkwalificatie. 

 

Het jaarverslag geeft een duidelijk beeld over de uitvoering leerplicht en RMC 

Jaarlijks brengt het college van B&W verslag aan de Raad uit  over het gevoerde beleid van 

leerplicht en RMC  

Het  jaarverslag bevat een overzicht van de uitvoering en resultaten over het schooljaar 2014-

2015 van de uitvoering van leerplicht Zuid-Kennemerland en van RMC Zuid- en Midden-

Kennemerland.   

 

 Verzuimaanpak 

Een van de meest opvallende resultaten is de enorme daling in het totale verzuimcijfer, 

van totaal 3.379 in 2013-2014 naar 1.938 in 2014-2015. Er is vooral een enorme afname 

van verzuim  bij de 18- tot 23- jarigen. In het kader van de VSV aanpak is door het MBO 

en RMC extra geïnvesteerd door inzet van verzuim/vsv-coaches in het terugdringen van 

verzuim en voortijdig schoolverlaten. Het verzuim onder jongeren van 18 jaar en ouder 

blijft echter relatief hoog; de geïntensiveerde aanpak met het MBO wordt dan ook in 

2015-2016 voortgezet door inzet van de verzuim/vsv-coaches en door een verzuimpilot 
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18+ op basis van de gezamenlijke Verzuimagenda. Bij deze pilot besluiten MBO en 

RMC samen over de verzuimmeldingen van risicojongeren, die voortijdig schoolverlater 

dreigen te worden. 

In vergelijking met vorig schooljaar is het verzuim in het primair onderwijs ook afgenomen, 

waarbij bij luxe verzuim de grootste daling heeft plaats gevonden.  

In het voortgezet onderwijs is echter wel sprake van een lichte stijging van het verzuim, 

namelijk  in het schooljaar 2014-2015  totaal 360 meldingen van jongeren onder 18 jaar  ten 

opzichte van totaal 313 meldingen in het schooljaar 2013-2014.  Het voortgezet onderwijs 

heeft ook een intensievere verzuimaanpak met de mentoren en zorgcoördinatoren ingevoerd. 

De  regio streeft samen met het VO naar een  breed verzuimprotocol. 

Ook zijn jongeren vaker afwezig door ziekte (geoorloofd schoolverzuim). Deze aanpak van 

ziekteverzuim wordt de komende periode ook geïntensiveerd door middel van nadere 

afspraken die worden vastgelegd in een protocol met het VO/MBO en de GGD. 

 

 Vervangende leerplicht 

Het aantal beschikkingen vervangende leerplicht is afgenomen, omdat bijzondere trajecten, 

zoals de Plus-VO meer geïntegreerd zijn in het schoolprogramma. De vervangende leerplicht- 

procedure  hoeft dan ook alleen nog  te worden benut bij het volgen van een aparte 

stageplaatsing buiten het schoolprogramma.  

 

 Verlof op grond van bijzondere omstandigheden 

Er wordt meer verlof verleend op grond van  lichamelijke en psychische omstandigheden. 

Dit geldt ook voor verlof wegens  ”gewichtige omstandigheden”, omdat er meer maatwerk 

wordt verricht. 

 

 Aantal processen-verbaal 

Het aantal afhandelingen via HALT en het aantal processen verbaal is nagenoeg gelijk 

gebleven (121). Er is een lichte stijging in het opmaken van het aantal processen-verbaal luxe 

verzuim. 

 

 Thuiszitters 

Het aantal thuiszitters bedraagt eind 2014-2015 totaal 99 leerlingen  in de hele regio, 

namelijk 46 leerlingen in Zuid-Kennemerland en 53 in Midden-Kennemerland. Elke 

thuiszittende leerling is in beeld en er wordt zoveel mogelijk maatwerk verricht om voor de 

leerling een aanbod te regelen. Soms is er sprake van plaatsingsproblematiek, omdat er 

sprake is van persoonlijke problematiek en/of het passende aanbod (vooralsnog) niet 

aanwezig is (in de regio). 

 

 Herplaatsingen 

Het specifieke resultaat in de uitvoering van herplaatsingen  naar scholing en  

leerwerktrajecten van jongeren van 18 jaar en ouder laat zien dat er 315  jongeren, van in 

totaal 850  jongeren, zijn  herplaatst. Dit betekent 37% herplaatsingen. Ten opzichte van 

schooljaar 2013-2014  met een percentage van  45%  herplaatsingen is sprake van een lager 

aantal. Een oorzaak is de economische recessie, waardoor er in bepaalde sectoren minder 

stageplekken beschikbaar zijn en ook zijn er meer jongeren met complexe problematiek. Wel 

worden vouchers voor werkgevers benut. 
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 Extra VSV maatregelen  

Ook het VSV-convenant 2013-2015  dat is afgesloten tussen het ministerie OCW, de 

schoolbesturen en de regio is onverkort verder uitgevoerd.  Hierin zijn extra maatregelen  

voor de aanpak  van voortijdig schoolverlaten vastgelegd,. De ingezette maatregelen  hebben 

tot nu toe positieve resultaten opgeleverd door een vermindering van totaal 50% van de 

nieuwe voortijdig schoolverlaters in het schooljaar 2013-2014  ten opzichte van het peiljaar 

2011-2012. De cijfers van de niewue vsv-ers over 2014-2015 zijn nog niet bekend gemaakt 

door het ministerie OCW. 

 

Beleidsspeerpunten worden gecontinueerd. 

De resultaten van verzuim en VSV zijn goed, maar er is meer sprake van complexere 

problematiek bij de jongeren. Ook zijn er “bedreigingen” in wet- en regelgeving die het 

aantal vsv-ers weer kunnen doen stijgen. De regio en de schoolbesturen kaarten dit bij het 

ministerie van OCW aan door middel van een knelpuntennotitie. 

Op basis van het jaarverslag worden de volgende  beleidsspeerpunten  in overleg met de 

ketenpartners gecontinueerd. Het betreft : 

 Verdere  afstemming met de wijzigingen van Passend onderwijs in PO, VO en MBO.  

Jeugdwet en  Participatiewet (Sociaal domein) 

 Intensivering van de verzuimaanpak, in het bijzonder voor 18+ jongeren en van de 

aanpak ziekteverzuim 

 Voortzetting van de thuiszittersaanpak   

 Afstemming van (inter-) regionaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid 

 Voortzetting van de VSV-aanpak en gerichte  intensivering van de maatregelen, in 

het bijzonder voor  jongeren in kwetsbare posities door het opstellen van een 

uitvoeringsplan in de eerste helft 2016 op basis van nadere regelgeving van de 

rijksoverheid.  

 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

n.v.t. 

 

 

 

6. Uitvoering 

De aanbevelingen in het jaarverslag  worden meegenomen in de verdere beleidsvorming en 

uitvoering van het GR bestuur en het Leerplein. 
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7. Bijlagen 

-Jaarverslag  "Leerplein" (leerplicht en RMC/Regionale Meld- en Coördinatiefunctie 

voortijdig schoolverlaten Zuid- en Midden-Kennemerland  2014-2015 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

 


