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Jaarverslag uitvoering LP/Regionale Meld-en Coördinatiefunctie vroegtijdig schoolverlaters

Geachte leden van de raad,

Hierbij bieden wij u ter kennisname het jaarverslag Leerplicht/RMC aan.
In het verslag worden de resultaten over de uitvoering van de Leerplicht- en RMC-functie over
het schooljaar 2012-2013 weergegeven. De gemeente Emmen voert deze taken ook uit voor de
gemeenten Coevorden en Borger-Odoorn (met uitzondering van Nieuw-Buinen). In de opzet
van het verslag hebben wij de nadruk willen leggen op toegankelijkheid en leesbaarheid.

Op grond van de leerplichtwet brengt het college verslag uit aan de gemeenteraad over het
beleid en de resultaten. Hoewel een jaarverslag op grond van de RMC-regelgeving niet
verplicht is, zijn ook de resultaten van de RMC-functie onderdeel van het verslag.

Hoewel leerplicht en RMC steeds meer in samenhang worden gezien, wordt voor beide
onderdelen een grens getrokken:
»
»

De uitvoering van de leerplicht en daarmee het verslag over leerplicht gaat over de
gemeente Emmen en de gemeente Coevorden;
Het verslag over de RMC-functie betreft de regio Zuidoost Drenthe: Borger-Odoorn,
Coevorden en Emmen. Hierbij is Emmen de contactgemeente.

Voor de nieuwe convenantperiode voor Voortijdig Schoolverlaters (VSV) is vanaf 2013 door
OCW een geheel vernieuwde meetsystematiek ingevoerd.
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Op basis van de nieuwe systematiek wordt alvast inzicht gegeven in de voorlopige cijfers van
schooljaar 2012-2013 in relatie met de normpercentages VSV per onderwijssoort. De
definitieve cijfers worden in maart 2014 door het Ministerie bekend gemaakt.

Wij gaan er van uit u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.
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