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Programmanummer 9 Onderwijs 
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Bijlagen  

B1 Raadsbesluit 

B2 

 

 

Jaarverslag Leerplicht-RMC/voortijdig 

schoolverlaten/Leerlingenvervoer  2016-2017 

Maastricht Heuvelland 
 

Ter inzage in raadsportefeuille  

 

AAN DE GEMEENTERAAD 

 

Samenvatting 

Op basis van de Leerplichtwet 1969, artikel 25, brengt het College verslag uit aan de gemeenteraad 

over het in het afgesloten schooljaar in de gemeente gevoerde beleid betreffende handhaving van de 

leerplicht en de kwalificatieplicht (16-18 jaar) en de resultaten daarvan.  

In het jaarverslag wordt ook een overzicht gegeven van de Regionale Meld en Coördinatiefunctie 

(RMC) die de gemeente uitvoert, gericht op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten (VSV). 

Toegevoegd is een verslag van de regeling Leerlingenvervoer. In voorliggend raadsvoorstel wordt 

een beeld geschetst van de resultaten over schooljaar 2016-2017.  

Bijgevoegd is het Jaarverslag LP/RMC/Voortijdig schoolverlaten/Leerlingenvervoer over schooljaar 

2016-2017. De gepresenteerde cijfers betreffen het werkgebied Maastricht Heuvelland van het 

Regionaal Bureau Leerplicht en RMC (verder Bureau VSV) tenzij anders aangegeven.  
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Beslispunten 

De gemeenteraad besluit: 

1. Het jaarverslag Leerplicht-RMC/Voortijdig Schoolverlaten/Leerlingenvervoer 2016-2017 vast te 

 stellen. 

 

1. Aanleiding, bevoegdheden en context. 

Op basis van de (Herziene) Leerplichtwet 1969 artikel 25, dient het College elk jaar aan de 

gemeenteraad verslag uit te brengen over het verslagjaar (schooljaar) Leerplicht en RMC. 

 

2. Gewenste situatie. 

De uitvoering van de leerplicht/RMC-taak wordt door de gemeente Maastricht als centrumgemeente 

van de regio Maastricht Heuvelland als Gemeenschappelijke Regeling mede uitgevoerd voor de 

gemeenten Eijsden-Margraten, Meerssen, Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg aan de Geul. 

Rekening en begroting LP/RMC worden meegenomen in de gezamenlijke financiële verantwoording 

en begroting van alle gemeenschappelijke regelingen MH in het voorjaar 2018. 

Leerplicht, RMC en Voorkomen Voortijdig Schoolverlaten (VSV) vormen één inhoudelijk en 

organisatorisch geheel om schoolverzuim en schooluitval tegen te gaan en vormen een belangrijk 

deel van het Integrale Jeugdbeleid van de gemeenten.  

Speerpunten in dat beleid zijn:  

 Verbeteren van de verzuimregistratie en opbouwen van een monitor  

 Verbeteren van de curatie door het realiseren van een sluitende aanpak  

 Versterken van preventieve activiteiten o.a. op de schakelmomenten in de schoolloopbaan 

 Verminderen van het aantal jongeren dat het onderwijs voortijdig verlaat. 

 Ondersteunen van kwetsbare jongeren met een redelijk grote afstand tot de arbeidsmarkt. 

 

Naast haar uitvoeringstaken onderhoudt het Bureau VSV van Team Onderwijs samen met 

Beleid&Ontwikkeling/Onderwijs intensieve contacten met het Rijk, de (centrum)gemeenten en de 

onderwijspartners in RMC-regio 39 Zuid-Limburg in het kader van de gemaakte convenantafspraken 

VSV met de rijksoverheid. Doel is om in samenspraak preventieve beleidsmaatregelen uit te voeren 

op scholen, die bijdragen aan het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten onder de 25.000 
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leerlingen landelijk. Het huidige convenant 2017-2020 is in het najaar 2016 voorbereid, ingediend bij 

OCW en goedgekeurd.  

Beleidsmatig stelt de gemeente zich als taak om samenhang te waarborgen tussen de aanpak 

voorkomen voortijdig schoolverlaten, de decentralisatie van de Jeugdzorg en de toeleiding naar 

regulier werk van kwetsbare en overbelaste jongeren (Actieplan Jeugdwerkloosheid/Participatiewet) 

en haakt daarbij aan bij beleidsmatige ontwikkelingen in het onderwijs zoals de invoering van de wet 

Passend Onderwijs, de Wet Kwaliteit Voortgezet Speciaal Onderwijs en Focus op Vakmanschap in 

het MBO. 

Het Team Onderwijs verzorgt ook de uitvoering van de regeling Leerlingenvervoer. 

 

Samenwerking en overleg  

De meldingen over leerlingen die bij het Bureau VSV binnenkomen, zijn steeds complexer van aard. 

Van belang is kennis en informatie over de jongeren uit te wisselen met andere (hulpverlenende en 

sociale partners) en overeenstemming te bereiken over de wijze van aanpak. Voorgaande jaren is 

gestart met geformaliseerde overleggen op verschillende niveaus. Vanwege de overwegend 

positieve ervaringen worden deze overleggen voortgezet. Ambtenaren van het Bureau VSV nemen 

deel aan: 

 Knooppunten in PO, VO en MBO 

 Leerplicht Casusoverleg (LPCO) 

 Thuiszittersoverleg 

 Verzuimspreekuren op scholen 

 Netwerkoverleg risicojongeren 

 Overleg bij het veiligheidshuis, procesmanagement i.h.k. van de persoonsgerichte aanpak 

 Expertteam J@W 

Naar de aard van de problematiek kan de frequentie en intensiteit van het overleg verschillen. 

In de afstemming van de (zorg)verplichtingen van scholen (wet Passend Onderwijs) en de nieuwe of 

veranderende taken van gemeenten (Jeugdwet en Participatiewet) wordt uiteraard ook de positie van 

de medewerkers van Bureau VSV en hun bestaande overlegvormen in de regio tegen het licht 

gehouden en afgestemd met de nieuwe taken en verantwoordelijkheden van Team Jeugd en Team 

WMO. Intern is werk gemaakt van ontschotting in dienstverlening door consulenten Jongeren@Work 

van team Onderwijs en consulenten van het team Participatie (voor werk, inkomen en zorg) onder te 
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brengen in het Jongerenteam SZMH, zodat integrale dienstverlening aan jongeren van 18-27 jaar 

gegarandeerd wordt. 

 

Resultaten 

Enkele opmerkelijke resultaten: 

 Het aantal leerlingen (5-18 jarigen) dat in het buitenland onderwijs volgt, laat voor het tweede 

opeenvolgende jaar een flinke stijging zien: + 100 (van 921 naar 1021 in schooljaar 2015-2016) 

en + 113 (van 1021 naar 1134 in schooljaar 2016-2017). 

 Het aantal VSV’ers is in schooljaar 2016-2017 341 t.o.v. 386 in schooljaar 2015-2016. Dit is een 

daling van bijna 12% in absolute zin. Dit is incl. VO-MBO-PRO-VSO-VAVO. 

 Het aantal VSV’ers dat jaarlijks terugkeert naar school c.q. een andere/nieuwe opleiding gaat 

volgen ligt nu al 4 schooljaren rond de 15%.  

 Het afgelopen schooljaar is bijna de helft van het aantal gemelde VSV’ers gaan werken. 

 

3. Argumenten. 

Nvt 

 

4. Alternatieven. 

Nvt 

 

5. Financiën. 

Voor de uitvoering Leerplicht en RMC voor Maastricht en Heuvelland wordt gebruik gemaakt van 

reguliere gemeentelijke middelen (Leerplicht) en geoormerkte rijksmiddelen RMC.  

De uitvoering is ondergebracht in een Gemeenschappelijke Regeling (GR): Regionale 

Samenwerking Leerplicht en Regionale Meld en Coördinatiefunctie (RMC) Maastricht Heuvelland. 

De afrekening en begroting LP/RMC worden meegenomen bij de totale financiële verantwoording en 

begroting van alle gemeenschappelijke regelingen in het voorjaar 2018 in Directieteam Sociaal 

Domein MH en het Portefeuillehouderoverleg Sociaal Domein Maastricht Heuvelland. De resultaten 

van de afrekening en begroting worden verwerkt in de gemeentelijke rekening of begroting en 

worden langs die weg vastgesteld. 
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6. Vervolg 

Na vaststelling door de raad zal het jaarverslag conform Gemeenschappelijke regeling "Regionale 

samenwerking Leerplicht en RMC", worden gestuurd aan de Colleges van B&W van de deelnemen-

de gemeenten, die het vervolgens ter kenneisgeving aanbieden aan hun Gemeenteraden.  

 

7. Participatie 

Het Jaarverslag wordt besproken met de ambtenaren onderwijs van de Heuvellandgemeenten 

(Gemeenschappelijke Regeling). De cijfers in het jaarverslag zijn de kengetallen op basis waarvan 

met hun de huidige maatregelen worden geëvalueerd en waarop met betrokken onderwijspartners 

nieuwe plannen ter bestrijding van verzuim en uitval worden gemaakt. 

 

Burgemeester en Wethouders van Maastricht, 

De Secretaris, 

P.J. Buijtels. 

De Burgemeester, 

J.M. Penn-te Strake. 
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Bijlage 1. 

 

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, 

 

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 24 april 2018, organisatieonderdeel BO 

Sociaal, no. 2018-12809;  

 

gelet op de Leerplichtwet 1969, artikel 25, dient het College aan de gemeenteraad verslag uit te 

brengen over het in het afgesloten schooljaar in de gemeente gevoerde beleid, inzake handhaving 

van de leerplicht (LP) en de kwalificatieplicht (16-18 jaar) en de resultaten daarvan; 

 

BESLUIT: 

 

1. Het jaarverslag Leerplicht-RMC/voortijdig schoolverlaten 2016-2017 vast te stellen 

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van  

 

de griffier,  de voorzitter, 

 

 


