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Jaarverslag uitvoering Leerplicht/Regionale Meld- en Coördinatiefunctie vroegtijdig schoolverlaters
(RMC-functie) 2014-2015

Geachte leden van de raad,
Hierbij bieden wij u ter informatie hetjaarverslag Leerplicht/RMC in de vorm van een factsheet
aan. In de factsheet worden de resultaten over de uitvoering van de Leerplicht- en RMC-functie
over het schooljaar 2014-2015weergegeven. 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 brengen wij aan u verslag uit over het beleid en de resultaten.
Hoewel eenjaarverslag op grond van de RMC-regelgeving niet verplicht is, zijn ook de resultaten
van de RMC-functie onderdeel van het verslag.
Hoewelleerplicht en RMC steeds meer in samenhang worden gezien, kennen beide onderdelen wel
hun aandachtsgebied, namelijk:
•
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. Hiervoor is Emmen de contactgemeente.
De factsheet bevat een overzicht van de cijfers van onder andere schoolverzuim, de effecten
van interventies na verzuimmeldingen, regionale Meld- en Coördinatiefuncties (RMC) en
voortijdig schoolverlaters en de behaalde resultaten Vroegtijdig Schoolverlaten (VSV)convenant.
Verder is er een film gemaakt waarin wordt ingegaan op de activiteiten en ontwikkelingen op
het gebied van de leerplicht en de RMC-functie. Het filmpje is voor u beschikbaar via de
volgende link https://youtu.be/mxNxst5GJ
k.
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De ontwikkelingen, activiteiten en resultaten op het gebied van op het gebied van Leerplicht
en RMC-wetgevingvoor het voorkomen en bestrijden van voortijdig schooluitval in het
afgelopen schooljaar 2014 - 2015 worden tevens middels een presentatie in de
raadscommissie toegelicht.
De uitkomsten met betrekking tot het aantal Proces Verbalen CPV) en vrijstellingen zijn
vergelijkbaar met de uitkomsten over het schooljaar 2013 - 2014. Wel is een stijging van het
aantal processen verbaal Halt ten opzichte van het vorige schooljaar. In het schooljaar 2013 2014 waren er 8 PV's en in het schooljaar 2014 - 201517. Deze cijfers geven aanleiding om
hiervoor extra aandacht te hebben. Ook wordt de bestaande aanpak gecontinueerd.
Uit de VSVcijfers blijkt dat in de regio Zuidoost-Drenthe de landelijke trend wordt gevolgd en
het VSVverder af neemt. Voor het schooljaar 2014 - 2015lijken, buiten MBO niveau 1, de
doelpercentages behaald. De MBO niveau 1 doelpercentages wijken negatief af ten opzichte
van vorigjaar. In de samenwerking met onderwijs zal hierop actie worden ondernomen. Het
onderwijs is hiervoor primair verantwoordelijk.
Wij vertrouwen erop u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
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