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Uitvoering RMC/Leerplicht 2020

Geachte leden van de raad,
Hierbij bieden wij u ter informatie hetjaarverslag van Leerplicht en RMC (regionale Meld- en
Coördinatiefunctie) in de vorm van een factsheet aan. In de factsheet worden de resultaten over de
uitvoering van de leerplicht- en RMC-taak door het team Jongeren en Leerplicht van Menso over het
schooljaar 2019-2020 weergegeven. Menso voert de RMC-taak ook uit voor de gemeente Borger-Odoorn
en Coevorden. In de opzet van het verslag is, zoals u inmiddels gewend bent, de nadruk gelegd op
toegankelijkheid en leesbaarheid. Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst sociaal domein van juni a.s. zal
een nadere toelichting worden gegeven.
Op grond van de leerplichtwet brengen wij aan u verslag uit over het beleid en de resultaten. Hoewel een
jaarverslag op grond van de RMC-regelgevingniet verplicht is, zijn ook de resultaten van de RMC-functie
voor jongeren tot 23jaar onderdeel van het verslag. Het team Jongeren & Leerplicht is in grote mate
gericht op een preventieve aanpak. Leerplicht en RMCworden daarmee steeds meer in samenhang
gezien (dit geldt ook voor de uitvoering van de participatiewet tot 27 jaar).
Wel kennen de verschillende onderdelen hun eigen aandachtsgebied, namelijk:

•

De uitvoering van de leerplicht en daarmee het verslag over leerplicht gaat over de gemeente
Emmen.
Het verslag over de RMC-functie betreft de regio Zuidoost-Drenthe: Borger-Odoorn, Coevorden
en Emmen. Hiervoor is Emmen de contactgemeente. Het betreft de activiteiten om voortijdig
schoolverlaten (VSV) tegen te gaan en/of jongeren terug te leiden naar school en werk.

De factsheet bevat een overzicht van de cijfers van onder andere schoolverzuim, vrijstelling van de
leerplicht, de ontwikkeling van het percentage voortijdig schoolverlaters in de regio en de effecten van
interventies na verzuimrneldingen en/of voortijdige schooluitval.
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Door de pandemie is het schooljaar 2019-2020 met geen enkel ander schooljaar te vergelijken. Vanaf
maart 2020 kwam ineens alles stil te vallen en werd overgegaan op thuisonderwijs. Dit zie je ook terug in
de cijfers: om toch zicht te houden op leerlingen zijn er - preventief - veel meer contactmomenten
geweest. Verzuimcijfers zijn laag, doordat scholen korte tijd niet hebben hoeven te melden. Toch
herkennen we ons, in deze regio, niet in de Randstedelijke problematiek. Wat de effecten op de langere
termijn - bijvoorbeeld in het vervolgonderwijs - zijn, moet nog blijken.
Het aantal voortijdig schoolverlaters in het MBO, niveau 2 is opvallend hoog, maar over de gehele linie is
het percentage VSV-ers juist substantieel gedaald. Deze daling is in schooljaar 2018-2019 ingezet en de
cijfers laten een verdere daling zien in 2019-2020.
Voor een volledig overzicht verwijzen wij naar de in de bijlage opgenomen factsheet.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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