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Onderwerp:verslagen uitvoering leerplichtwet en regionale meld- en coördinatiefunctie (rmc) 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Bijgaand doen wij u ter kennisgeving toekomen het jaarverslag leerplicht en de regionale meld- en 
coördinatiefunctie over het schooljaar 2008-2009. Tevens wordt u als referentie een verslag 
aangeboden over de afgelopen 5 schooljaren 2003 tot 2008.  
 
De verslagen geven inzicht in de uitvoering en handhaving van de leerplichtwet met overzichten 
aangaande de feitelijke gegevens. Vervolgens de uitvoering van de regionale meld- en 
coördinatiefunctie wetgeving.  
 
De belangrijkste conclusies die uit de verslagen kan worden getrokken: 
1. uit de gegevens van de bevolkingregistratie blijkt dat het aantal jongeren in de gemeente daalt; 
2. de maatschappelijke zorgfunctie een steeds groter aandeel vormt in de werkzaamheden van 

het team leerplicht; 
3. een nieuwe route voor het melden door de scholen van het schoolverzuim en de in- en 

uitschrijvingen via de Informatie Beheer Groep naar leerplicht van de woongemeente van de 
jongere; 

4. bij wetswijziging per 1 augustus 2009 kan leerplicht aan de Sociale Verzekeringsbank aan  
bevelen de kinderbijslag te stoppen voor ouders met kinderen van 16 en 17 jaar waarvan het 
verzuim niet stopt;  

5. invoering (start)kwalificatieplicht. Tot 18 jaar vallen de jongeren indien zij geen startkwalificatie 
hebben behaald (minimaal een diploma op vwo, havo op mbo-2 niveau) onder de leerplichtwet; 

6. boven de 18 jaar tot 23 jaar vallen de jongeren zonder startkwalificatie onder de rmc. Om meer 
grip te krijgen op de voortijdig schoolverlaters is per 1 januari 2008 de rmc-subregio Zuid-oost 
gevormd. 

 
Wij vertrouwen u hiermee volledig te hebben geïnformeerd. 
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