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Voorgesteld besluit
1. Het Jaarverslag Leerplicht en RMC 2020-2021 vaststellen;
2. De raad informeren.
Inleiding
Vanuit de Leerplichtwet 1969 is het toezicht op de naleving van de leerplichtwet opgedragen aan het
college van B&W. In de Leerplichtwet staat dat het college daarbij jaarlijks aan de gemeenteraad
verslag uit moet brengen over het leerplichtbeleid en de resultaten daarvan over het laatst afgesloten
schooljaar. Dit gebeurt via bijgevoegd Jaarverslag Leerplicht en Regionale Meld- en
Coördinatiefunctie (RMC) 2020-2021.
Beleidsreferentie
 Leerplichtwet 1969
 Ambtsinstructie voor leerplichtambtenaren en RMC-consulenten van de gemeente
Noordoostpolder 2020
Doelstelling
Waarborgen dat jongeren in Nederland onderwijs volgen en gebruik maken van hun recht op
onderwijs.
Argumenten
1.1 Het verslag laat de resultaten van afgelopen schooljaar zien
Het afgelopen schooljaar was één van de speerpunten de leerlingen in beeld houden. Onderwijs
moest overgaan op online lessen verzorgen. Hierbij werden duidelijke afspraken gemaakt tussen
onderwijs en leerplicht wat betreft ongeoorloofd verzuim. Leerlingen die werden gemeld bij leerplicht
kwamen in een vroeg stadium in beeld waardoor snel kon worden bijgestuurd wat betreft het online
lessen volgen. Voor de groep leerlingen die grote moeite had met online lessen volgen werden
opvanggroepen georganiseerd zowel binnen het PO als het VO. De jongeren kregen hierdoor ritme
en de zorg aangeboden die wenselijk was. Daarnaast zetten we in op de samenwerking met de
Werkcorporatie en participatie om jongeren te begeleiden.
Bovenstaande heeft onder andere geresulteerd in bijna gelijkblijvend aantal voortijdig schoolverlaters.
In 2020-2021 waren er naar verwachting 57 nieuwe voortijdig schoolverlaters ten opzichte van 54 in
2019-2020, op basis van voorlopige cijfers.
1.2 Het verslag geeft inzicht en daarmee kunt u sturen op resultaten
Door het analyseren en inzichtelijk maken van de cijfers in een compleet jaarverslag, kunnen we
sturen op resultaten en waar nodig het beleid aanpassen. Aan de hand van de cijfers kijken we welke
interventies passend zijn.
2.1 Aan de raad een verslag sturen, is een wettelijke plicht
Via het Jaarverslag Leerplicht en RMC 2020-2021 informeert u de raad over de uitvoering van de
leerplichtwet. Dat informeren van de raad is ook een wettelijke taak. Die staat in artikel 25 lid 1 van de
Leerplichtwet.
Kanttekeningen
1.1 In het jaarverslag worden weinig vergelijkingen in cijfers gemaakt met voorgaande schooljaren

In 2021 is de overstap gemaakt naar een nieuw leerlingvolgsysteem. In dit systeem worden cijfers net
iets anders geregistreerd (bijvoorbeeld onder andere noemers) dan in het oude systeem. Daarom is
een één op één vergelijking met voorgaande jaren lastig te maken in het huidige verslag. Het zou een
vertekend beeld geven om de cijfers van voorgaande jaren wel weer te geven. Vanaf volgend
schooljaar kunnen we de vergelijking wel weer maken.
Planning/Uitvoering
Na vaststelling van het Jaarverslag Leerplicht en RMC 2020-2021 wordt deze inzichtelijk voor alle
scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs en aan alle netwerkpartners. Ook vindt er
publicatie plaats op onze gemeentelijke website.
Bijlagen
- Jaarverslag Leerplicht en RMC 2020-2021

