In Holland Rijnland werken samen:
Alphen aan den Rijn, Hillegom,
Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden,
Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop,
Noordwijk, Noordwijkerhout,
Oegstgeest, Teylingen,
Voorschoten en Zoeterwoude
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Behandelschema:
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Gemeenteraad

Cijfers voortijdig schoolverlaten 2013-2014
Efficiencytaak
Door de uitvoering van de leerplichtwet en de
Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig
Schoolverlaten op regionaal niveau te organiseren
worden behalve schaalvoordelen ook kwalitatieve
doelen gediend.
Datum:
Datum:
Datum:
Informerend
Adviserend
Besluitvormend

1-4-2015

5.

Advies PHO

Kennis te nemen van de voorlopige cijfers 20132014 over voortijdig schoolverlaters uit RMC-regio
Zuid-Holland Noord (alle gemeenten in Holland
Rijnland minus Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop).

6.

Reden afwijking eerdere
besluitvorming en wijze
afwijken

n.v.t.

7.

Essentie van het voorstel
(annotatie zoals op agenda staat)

Kennisnemen van de factsheet Voortijdig
schoolverlaten 2013-2014 RMC-regio 026 ZuidHolland Noord

8.

Inspraak

Nee

9.

Financiële gevolgen

Binnen begroting Holland Rijnland
Structureel

info@hollandrijnland.net
Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden
Postbus 558, 2300 AN Leiden
Telefoon (071) 523 90 90

www.hollandrijnland.net
IBAN nr. NL87BNGH0285113992
KvK nr. 27365539
BTW nr. NL813768068B01

10.

Bestaand Kader

Relevante regelgeving:
De uitvoering van de leerplicht- en RMC-taak is
opgenomen in artikel 5.7 lid b van de
Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland.
Het beleidsplan leerplicht en RMC 2015-2018 is door
het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland
vastgesteld op 25 maart 2015.
Eerdere besluitvorming:
Omdat de vsv-cijfers op het moment van publicatie
van het jaarverslag RBL nog niet beschikbaar zijn
heeft het PHO SA op 11-2-2015 besloten voortaan
twee maal per jaar cijfers van het RBL te
bespreken:
- medio maart/april: VSV-cijfers vorig schooljaar
met analyse van de cijfers
- medio november: jaarverslag RBL met gegevens
over leerplicht, verzuim18+ en resultaten rmctrajectbegeleiding

11.

Lokale context
(in te vullen door griffier)

* weghalen wat niet van toepassing is
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Informatienota PHO (concept)
Vergadering:

PHO SA

Datum:

1 april 2015
Tijd: 9:30 uur
Gemeente Oegstgeest

Locatie:
Agendapunt:
Kenmerk:
Onderwerp: Cijfers voortijdig schoolverlaten 2013-2014

Kennisnemen van: de factsheet Voortijdig schoolverlaten 2013-2014 RMC-regio 026 ZuidHolland Noord
Inleiding:
Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) voert voor 12 gemeenten1 in Holland Rijnland de
leerplichtwet en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten2 uit. Het
RBL is sinds 2007 ondergebracht bij de Sociale Agenda van samenwerkingsorgaan Holland
Rijnland. De uitvoering van de leerplichttaak en de RMC-functie zijn opgenomen in artikel 5.7
lid b van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland.
Het RBL doet jaarlijks verslag van haar werkzaamheden in het jaarverslag RBL. Het
jaarverslag is op 6 november 2014 vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Holland
Rijnland. Omdat de vsv-cijfers op het moment van publicatie van het jaarverslag RBL nog niet
beschikbaar zijn heeft het PHO SA op 11-2-2015 besloten voortaan twee maal per jaar cijfers
van het RBL te bespreken:
 medio maart/april: VSV-cijfers over afgelopen schooljaar met analyse van de cijfers
 medio november: jaarverslag RBL met gegevens van afgelopen schooljaar over
leerplicht, verzuim18+ en resultaten rmc-trajectbegeleiding
Heden ligt de factsheet Voortijdig schoolverlaten 2013-2014 RMC-regio 026 Zuid-Holland
Noord voor.
Kernboodschap:
Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters in 2013-2014 in de RMC-regio Zuid-Holland
Noord is volgens de voorlopige cijfers van DUO 1% lager dan voorgaand schooljaar, namelijk
592 ten opzichte van 599. Er zijn 122 jongeren uitgevallen van het voortgezet onderwijs en
470 van het middelbaar beroepsonderwijs.
 Het voortgezet onderwijs voldoet voor alle schoolsoorten aan de maximale
uitvalnormen van het ministerie. Het totaal aantal voortijdig schoolverlaters van het
voortgezet onderwijs is wel iets toegenomen van 103 naar 122.
 Het mbo voldoet in 2013-2014 -ondanks een daling in aantal voortijdig schoolverlaters
op zowel mbo 1, mbo 2 als mbo 3/4 niveau- niet aan de maximale uitvalnormen die
voor schooljaar 2013-2014 door OCW gesteld zijn. Dit komt omdat het ministerie de
normen heeft aanscherpt. Alle mbo-instellingen laten een daling zien behalve ROC
Leiden, daar stijgt de schooluitval.

1

RBL Holland Rijnland voert de leerplichttaak uit voor de gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk,
Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude.
2
Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten wordt afgekort als de RMC-functie.
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Ongeveer een kwart van de schooluitval vindt plaats bij de overstap van voortgezet
onderwijs naar het mbo of in het eerste jaar mbo.

Consequenties:
Een startkwalificatie is de beste garantie op duurzame arbeidsparticipatie. Voortijdig
schooluitverlaters doen vaker dan jongeren met een startkwalificatie een beroep op een
uitkering. Voortijdig schoolverlaten moet dus zoveel mogelijk voorkomen worden. De scholen
hebben hierin een belangrijk taak in het voorkomen van schooluitval. De gemeenten zijn
verantwoordelijk voor de uitvoering van de rmc-functie. De rmc-functie heeft naast de
registratiefunctie en het bieden van trajectbegeleiding, een regiefunctie op de regionale
aanpak van voortijdig schoolverlaten. Vanuit de regiegroep VSV is er een regionaal plan van
aanpak 2015-2018 opgesteld. Het RMC is hier trekker van.
Communicatie:
 Het RBL stuurt maandelijks factsheets met een lijst van voortijdig schoolverlaters naar
de scholen in haar werkgebied.
 De gemeenten ontvangen twee maal per jaar een factsheet over voortijdig
schoolverlaten voor hun gemeente. Deze wordt besproken in het jaarlijks bilateraal in
juni tussen de wethouder onderwijs en het RBL.
 De regiegroep voortijdig schoolverlaten ontvangt twee maal per jaar een
managementrapportage aanpak voortijdig schoolverlaten (medio november en medio
april).
 Jaarlijks wordt voor 1 december de RMC-effectrapportage ingediend bij het ministerie
van OCW
 Twee maal per jaar vindt bestuurlijk overleg plaats tussen het RBL en RMCcontactgemeente Leiden.
Uitvoering:
In dit factsheet zijn de voorlopige cijfers voor schooljaar 2013-2014 opgenomen. OCW
publiceert in oktober 2015 de definitieve cijfers. Deze zullen als ingekomen stuk naar het PHO
gezonden worden. Medio maart/april 2016 wordt de factsheet Voortijdig schoolverlaten 20142015 geagendeerd in het PHO Sociale Agenda.
Bijlage: I factsheet Voortijdig schoolverlaten 2013-2014 RMC-regio 026 Zuid-Holland Noord
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