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Onderwerp: Ambtsinstructie voor leerplichtambtenaren en RMC-consulenten 
 
Voorgesteld besluit 
1. De ambtsinstructie voor leerplichtambtenaren en RMC-consulenten van de gemeente 
Noordoostpolder vaststellen;  
2. De Instructie voor leerplichtambtenaren en RMC-consulenten 2011 in de gemeente 
Noordoostpolder intrekken;  
3. De raad informeren. 
 
Inleiding 
Leerplichtambtenaren voeren hun taken bij een gemeente uit volgens de Leerplichtwet en een 
vastgestelde ambtsinstructie. Deze ambtsinstructie bevat een taakomschrijving van de leerplichttaken 
en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) van de gemeente.  
In de instructie staat de lokale aanpak van bepaalde wettelijke taken, de aanpak van schoolverzuim 
en het beleid op het gebied van voortijdig schoolverlaten. Verder komen de resterende leerplichttaken 
terug in de Leerplichtwet 1969.  
De instructie is ook beschikbaar voor ouders, jeugdigen, het onderwijs en andere 
samenwerkingspartners, zodat zij een duidelijk beeld krijgen van wat er van leerplicht en RMC 
verwacht mag worden en andersom. 
 
Doelstelling 
Het doel van de ambtsinstructie is om de taken rondom toezicht op de naleving van leerplicht en RMC 
binnen de gemeente vast te leggen. Op die manier werken we binnen leerplicht en RMC op een 
vergelijkbare wijze, met ruimte om beslissingen te maken naar eigen inzicht van de 
leerplichtambtenaar en RMC-consulenten. 
 
Argumenten 
1.1 Elke gemeente heeft een wettelijke taak om  een ambtsinstructie voor leerplicht vast te stellen 
Volgens artikel 16, lid 4 van de Leerplichtwet 1969 heeft  het college een taak om een 
taakomschrijving vast te stellen voor leerplichttaken en de RMC-functie van de gemeente. Deze 
instructie moet in ieder geval ingaan op de onderwerpen die in de wet omschreven staan.  
 
1.2 De ambtsinstructie geeft een duidelijk kader van de taakomschrijving 
De ambtsinstructie geeft (toekomstige) leerplichtambtenaren en RMC-consulenten een duidelijk kader 
voor hun inzet. Zo werken we binnen leerplicht en RMC op een vergelijkbare wijze, met ruimte om 
beslissingen te maken naar eigen inzicht van de leerplichtambtenaar en RMC-consulenten. Dit komt 
ten goede aan de hulp die jeugdigen krijgen tijdens hun (vastgelopen) onderwijsloopbaan. 
 
1.3 De taakomschrijving kan uitgevoerd worden binnen de huidige formatie van leerplicht 
Veel taken in de nieuwe ambtsinstructie, zijn taken die de leerplichtambtenaren al uitvoeren. Deze 
taakomschrijving zorgt dus niet voor een uitgebreider takenpakket voor hen.  
 
2.1 De instructie voor leerplichtambtenaren en RMC-consulenten uit 2011 is verouderd 
De huidige instructie dateert uit 2011 en is na veel wijzigingen in wetgeving en werkwijzen, niet meer 
actueel. Met het vaststellen van de nieuwe ambtsinstructie wordt de huidige manier van werken weer 
juist weergegeven.  
 
 
 



 

 

Kanttekeningen 
Er zijn geen kanttekeningen.  
 
Planning/Uitvoering 
Na het vaststellen van de ambtsinstructie delen we deze met alle betrokken partijen. De 
ambtsinstructie wordt regelmatig geëvalueerd en waar nodig worden werkafspraken geactualiseerd.  
 
Bijlagen 

- Bijlage 1: Ambtsinstructie voor leerplichtambtenaren en RMC-consulenten van de Gemeente 
Noordoostpolder (zaaknummer: 017172284) 

 


