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Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht en RMC 2019-2020 
 
Voorgesteld besluit 
1. Het Jaarverslag Leerplicht en RMC 2019-2020 vaststellen;  
2. De gemeenteraad informeren. 
 
Inleiding 
Vanuit de Leerplichtwet 1969 is het toezicht op de naleving van de leerplichtwet een taak van het 
college van B&W. In de gemeente Noordoostpolder zijn de leerplichtambtenaren (3 fte)  
verantwoordelijk voor de uitvoering van de leerplichtwet en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie 
(RMC).  
 
Doelstelling 
Het doel van het jaarverslag is om de gemeenteraad te informeren over leerplicht, kwalificatieplicht en 
de RMC-functie. Daarnaast dient het jaarverslag als monitoringsinformatie voor het onderwijs en ons 
als gemeente. 
 
Argumenten 
1.1 Het jaarverslag geeft informatie voor beleid 
Door het analyseren en inzichtelijk maken van de cijfers in een compleet jaarverslag, kunnen we 
sturen op resultaten en waar nodig het beleid aanpassen. Afgelopen jaar is de ambtsinstructie voor de 
leerplichtambtenaren aangepast. Hierin is het beleid aangepast op de huidige situatie en de 
ontwikkelingen die de afgelopen jaren spelen. 
 
1.2 Het jaarverslag laat zien dat de preventieve inzet goed werkt  
Het afgelopen schooljaar was één van de speerpunten de preventieve aanpak van ongeoorloofd 
schoolverzuim. We hebben daarom gewerkt aan een zo vroeg mogelijke betrokkenheid bij 
schoolverzuim. Dit doen we om verzuim of uitval te kunnen voorkomen of tijdig te kunnen inzetten op 
hulpverlening. Door preventief werk daalt onder andere het aantal voortijdig schoolverlaters. In 2019-
2020 waren er 43 nieuwe voortijdig schoolverlaters ten opzichte van 87 in 2018-2019, op basis van 
voorlopige cijfers. 
 
2.1 We geven uitvoering aan een wettelijke taak 
In de Leerplichtwet staat dat het college  jaarlijks aan de gemeenteraad verslag uit moet brengen over 
het leerplichtbeleid en de resultaten daarvan over het laatst afgesloten schooljaar. Door middel van 
het Jaarverslag Leerplicht en RMC 2019-2020 ter informatie aan de gemeenteraad toe te sturen, 
geven wij uitvoering aan de wettelijke taak zoals omschreven in artikel 25 lid 1 van de Leerplichtwet. 
 
Kanttekeningen 
1.1 de cijfers van het jaarverslag kunnen vertekend zijn door de sluiting van scholen in 2020  
De corona-maatregelen en de sluiting van de scholen in het voorjaar van 2020 hadden impact op de 
schoolgang van leerlingen. Dit vroeg om een andere aanpak, van bijvoorbeeld schoolverzuim, dan 
men gewend was. Door het onzekere verloop van het Corona-virus en de eventuele maatregelen die 
hier bij kunnen komen, bouwen we voort op de ervaringen die we in het voorjaar 2020 hebben 
opgedaan.  De zorg voor onze leerlingen blijven we zo goed mogelijk inzetten. 
 
Planning/Uitvoering 
Na vaststelling van het Leerplicht Jaarverslag 2019-2020 wordt de gemeenteraad actief geïnformeerd 
door een melding in de nieuwsbrief van de gemeenteraad. Ook wordt het jaarverslag verzonden aan 



 

 

alle scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en andere relevante netwerkpartners. 
Daarnaast vindt er publicatie plaats op onze gemeentelijke website. 
 
Bijlagen 
Bijlage 1: Leerplicht Jaarverslag 2019-2020 (zaaknummer: 017187540) 


