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1 Elly Dijkstra, gemeente Doesburg, 0313-481322,

 elly.dijkstra@doesburg.nl. 

2 Rianne Hulshof, regionaal consulent leer- en

	 kwalificatieplicht,	06-13325367,	rianne.hulshof@

jouwunit.nl (ma-di-do)

3 Monique Ketelaar, gemeente Oude IJsselstreek,

	 0315-292408,	m.ketelaar@oude-ijsselstreek.nl.	

4 Gerard Bollen, regionaal consulent leer- en

	 kwalificatieplicht	(voor	mbo	leerlingen),	

	 06-53133765,	gerard.bollen@jouwunit.nl.	(ma-di-do)

5  Dorien Weijers, gemeente	Doetinchem,	0314-

377328,	leerplicht@doetinchem.nl.	

6 Maria Zanderink, gemeente	Aalten,	0543-493259,

 m.zanderink@aalten.nl. 

7 Stephanie te Brake, gemeente Winterswijk,

	 0543-543	864,	stebrake@winterswijk.nl	(ma-di-do)

8 Nardy Eskes, gemeente	Oude	IJsselstreek	0315-

292409,	n.eskes@oude-ijsselstreek.nl	(‘s	ochtends)

9 Willem Bijkerk, gemeente	Montferland	0316-

291592,	w.bijkerk@montferland.info	(ma-di-wo-do)

10 Karin Wensink, regionaal	consulent	leer-	en	kwalifi-

catieplicht	Oost-Achterhoek,	06-13344593,	

 karin.wensink@jouwunit.nl (ma-di-do)

11 Monique Lenting, gemeente	Montferland,	0316-

291596,	m.lenting@montferland.info	(ma-di-wo)

12 Annelies Engelberts, gemeente	Doetinchem,	0314-

377328,	leerplicht@doetinchem.nl.	(ma-di-do)

13 Wim Dijkman, gemeente	Berkelland,	0545-250451,

 w.dijkman@gemeenteberkelland.nl. 

14 Desiree Langelaar, gemeente	Bronckhorst,	0575-

750491,	d.langelaar@bronckhorst.nl.	(di-wo-do)

15 Janny Wijnbergen, gemeente	Bronckhorst,	0575-

750490,	j.wijnbergen@bronckhorst.nl	(ma-di-vr)

16 Bianca Poelhuis, gemeente	Oost	Gelre,	0544-

393209,	b.poelhuis@oostgelre.nl	(ma-wo-do)
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Voor u ligt het regionale jaar-

verslag van de leer- en kwali-

ficatieplicht en de Regionaal 

Meld- en Coördinatiefunctie 

(RMC) regio Achterhoek. 

In het jaarverslag staan de gegevens over de leer- en 

kwalificatieplichtige jongeren en de voortijdig school-

verlaters over het schooljaar 2012/2013. Daarnaast 

worden ontwikkelingen genoemd, waaronder het re-

gionaal verzuimprotocol, wijzigingen in de BOA-oplei-

ding en de registratie RMC/DUO (= Dienst Uitvoering 

Onderwijs). De regio Achterhoek bestaat uit negen 

gemeenten, namelijk: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, 

Doesburg, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude 

IJsselstreek en Winterswijk.

Jaarverslag
2012/2013 
Regionaal jaarverslag leer- en 
kwalificatieplicht en RMC voor 
voortijdig schoolverlaten

De uitvoerders
De regio kent zowel leerplichtamb-
tenaren (lpa) als regionaal consu-
lenten leer- en kwalificatieplicht 
(rclk). Leerplichtambtenaren houden 
het verzuim van de jongeren in het 
basis- en voortgezet onderwijs in de 
gaten. Regionaal consulenten leer- 
en kwalificatieplicht (rclk) houden 
zich bezig met jongeren die verzui-
men of dreigen uit te vallen binnen 
het middelbaar beroepsonderwijs. 

Zowel de lpa’s als de rclk’s onder-
houden contacten met de scholen en 
zorgen ervoor dat alle leerlingen die 
er horen te zitten ook daadwerkelijk 
op school aanwezig zijn. Vanuit het 
RMC werken daarnaast trajectbege-
leiders Scholing en Werk. Zij zijn ver-
antwoordelijk voor het terug bege-
leiden van schoolverlaters van 18 tot 

23 jaar naar school. Dit kan ook in 
combinatie met werk. Het doel is dat 
deze jongeren alsnog een diploma 
op startkwalificatieniveau halen. De 
rclk’s en trajectbegeleiders werken 
onder de vlag van JOUW Unit. 
JOUW Unit is een samenwerking 
tussen het UWV WERKbedrijf, de 
gemeenten en het Graafschap 
College. De scholen hebben een 
belangrijke taak in het melden van 
in- en uitschrijvingen van leerlingen. 
De gemeenten zijn verplicht om dit 
bij te houden in een leerplichtadmi-
nistratie. Op deze manier wordt de 
schoolcarrière gevolgd.

Leerplicht

Alle kinderen/jongeren in de leef-
tijd van 5 tot en met 16 jaar die in 
Nederland wonen of verblijven zijn 
leerplichtig. 

Kwalificatieplicht
Na de leerplicht zijn jongeren kwa-
lificatieplichtig tot hun 18e verjaar-
dag of tot het moment waarop zij 
een havo, vwo of mbo-2 diploma 
hebben behaald.

RMC
Een voortijdig schoolverlater 
(vsv’er) is iemand tussen de 12 en 
23 jaar die zonder startkwalificatie 
het onderwijs verlaat. Een start-
kwalificatie is een diploma havo, 
vwo of een mbo-diploma op niveau 
2 of hoger.

Susanne 
Papen is 
sinds half 
mei 2013 
benoemd 
in de 
functie 
van RMC 

coordinator voor de regio 
Achterhoek. Hierna stelt ze 
zichzelf voor.
‘In de voor mij nieuwe functie 
van RMC coordinator voel ik 
me als een vis in het water. 
Met veel plezier en enthousi-
asme ben ik ingewerkt door 
mijn voorganger. Nu, ruim een 
half jaar later, vind ik meer en 
meer mijn eigen weg. En heb 
ik gelukkig nog enorm veel te 
leren, want blijven ontwikkelen 
is voor mij een voorwaarde om 
me goed te voelen in het werk.  
Na een periode in het buiten-
land gewerkt te hebben, heb 

ik HBO Facility Management 
afgerond en als leidinggevende 
binnen en buiten gemeenten 
gewerkt. Het werd tijd voor 
mij voor een andersoortige 
functie. Wat me erg aanspreekt 
in deze functie is de afwis-
seling, de maatschappelijke 
relevantie, en het feit dat het 
terugdringen van voortijdig 
schooluitval alleen bereikt 
kan worden in goede samen-
werking met onder meer het 
onderwijs. Het zou mooi zijn 
om in deze RMC regio, op onze 
eigen manier een fundamen-
tele bijdrage te kunnen leveren 
aan de landelijke doelstellin-
gen om het aantal VSV ‘ers 
te minimaliseren tot 25.000 
landelijk in 2016. 

vorm
geving Frans H

esselink O
ntw

erpbureau bno

Leerplichtambtenaren Achterhoek

Dag van de leerplicht Coördinator RMC Achterhoek

Op 21 maart  2013 vond de Dag van de Leerplicht 2013 in Doetinchem in plaats in het Graafschap sta-
dion. Tijdens deze dag werd ook het Regionaal Verzuimprotocol Achterhoek gepresenteerd.
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Aantal kinderen/jongeren per gemeente
(peildatum 01-08-2012)

4 jr 5-16 jr 16-18 jr 18-23 jr Totaal

Aalten 305 3752 672 1294 6023

Berkelland 477 6132 1143 2304 10056

Bronckhorst 339 5153 989 2060 8541

Doesburg 99 1516 312 702 2629

Doetinchem 592 7563 1396 2973 12524

Montferland 324 4616 853 1985 7778

Oost Gelre 313 4217 898 1607 7035

Oude IJsselstreek 402 5404 1022 2056 8884

Winterswijk 302 3930 714 1527 6473

Totaal 3153 42283 7999 16508 69943

Leerplichtwet
Doelstelling

Het doel van de Leerplichtwet 
is om alle kinderen en jongeren 
in de leeftijd van 5 tot 18 jaar 
voldoende mogelijkheden te 
geven onderwijs te volgen. De 
leerplichtambtenaren (lpa’s) en 
regionaal consulenten leer- en 
kwalificatieplicht (rclk’s ) zien 
er op toe dat alle jongeren zijn 

ingeschreven bij een school/
onderwijsinstelling en dat deze 
jongeren de school ook daad-
werkelijk bezoeken.
• De lpa’s begeleiden de jon-

geren die verzuimen in het 
basis- en voortgezet onder-
wijs.

• De rclk’s begeleiden de 
jongeren in het middelbaar 
beroepsonderwijs. 

Het doel van het RMC is dat 
zoveel mogelijk jongeren tot 23 
jaar de opleiding verlaten met 
een havo/vwo diploma of een 
diploma op mbo-2 niveau. Dit 
heet ook wel een startkwalifi-
catie.
De taak is opgedragen aan de 
trajectbegeleiders Scholing en 
Werk. Zij zijn er verantwoorde-
lijk voor om alle jongeren, die 
als voortijdig schoolverlater 
bij het RMC zijn gemeld, terug 
te begeleiden naar school. Dit 
eventueel in combinatie met 
werk. De rclk’s en trajectbege-
leiders werken onder de vlag 
van JOUW Unit. 

Verzuimmeldingen geen onderwijs

absoluut 
 verzuim

relatief  verzuim luxe
verzuim

totaal recidive

 preventief ziekte signaal

Aalten - - - - - - -

Berkelland 1 - - - - 1 -

Bronckhorst - - - - - - -

Doesburg - - - - - - -

Doetinchem 3 - - - - 3 1

Montferland - - - - - - -

Oost Gelre - 2 - - - 2 -

Oude 

IJsselstreek

- - - - - - -

Winterswijk - - - - - -

Totaal 4 2 - - - 6 1

Verzuimmeldingen speciaal basisonderwijs

absoluut 
 verzuim

relatief  verzuim luxe
verzuim

totaal recidive

 preventief ziekte signaal

Aalten - 1 1 2 - 4 -

Berkelland - - - - - - -

Bronckhorst - - - - - - -

Doesburg - 1 - 1 - 2 -

Doetinchem - - 1 5 - 6 1

Montferland - 1 1 - - 2 -

Oost Gelre - 2 - - - 2 -

Oude 

IJsselstreek

- - - - - - -

Winterswijk - 1 - 1 - 2 -

Totaal - 6 3 9 - 18 1

Verzuimmeldingen basisonderwijs

absoluut 
 verzuim

relatief  verzuim luxe
verzuim

totaal recidive

 preventief ziekte signaal

Aalten 3 5 1 3 17 29 -

Berkelland 2 - 1 5 - 8 -

Bronckhorst 1 11 - 3 3 18 -

Doesburg 7 3 - 3 7 20 1

Doetinchem - 1 - 13 8 22 -

Montferland - 4 1 9 - 14 -

Oost Gelre - 7 - - - 7 -

Oude 

IJsselstreek

- - - 2 1 3 -

Winterswijk - - - 2 - 2 -

Totaal 13 31 3 40 36 123 1

De Leerplichtwet maakt onder-
scheid tussen absoluut en 
relatief verzuim:

Absoluut verzuim
Er is sprake van absoluut 
verzuim als een leerplichtige 
jongere niet staat ingeschre-
ven bij een school of onder-
wijsinstelling.

Relatief verzuim
Is onder te verdelen in 
 preventief -, ziekte -, signaal - 
en luxe verzuim:
• Preventief verzuim: vaak te 

laat komen of gedragsma-
tige problemen

• Ziekte verzuim: vaak afwezig 
door ziekte

• Signaal verzuim: 16 uur 
ongeoorloofd afwezig in een 
periode van vier weken

• Luxe verzuim: zonder toe-
stemming buiten de school-
vakantie op vakantie

Verzuimmeldingen en resultaten naar soort onderwijs en verzuim 

Resultaten geen onderwijs

 terug naar 
school van 

inschrijving

naar 
andere 
school

hulpver-
lenings-
traject1

VSV-
pro-
ject2

werken overdracht 
naar TB 

18+

ove-
rige3

totaal

Aalten - - - - - - - -

Berkelland - - - - - - 1 1

Bronckhorst - - - - - - - -

Doesburg - - - - - - - -

Doetinchem - 1 1 - - - 1 3

Montferland - - - - - - - -

Oost Gelre - - - - - - 2 2

Oude 

IJsselstreek

- - - - - - - -

Winterswijk - - - - - - - -

Totaal - 1 1 - - - 4 6

Resultaten basisonderwijs

 terug naar 
school van 

inschrijving

naar 
andere 
school

hulpver-
lenings-
traject

VSV-
pro-
ject1

werken overdracht 
naar TB 

18+

ove-
rige2

Totaal

Aalten 25 4 - - - - - 29

Berkelland 6 - - - - - 2 8

Bronckhorst 14 1 - - - - 3 18

Doesburg 8 7 1 - - - 4 20

Doetinchem 20 2 - - - - 22

Montferland 8 3 - - - - 3 14

Oost Gelre 7 - - - - - - 7

Oude 

IJsselstreek

3 - - - - - - 3

Winterswijk 2 - - - - - - 2

Totaal 93 17 1 - - - 12 123

Resultaten speciaal basisonderwijs

 terug naar 
school van 

inschrijving

naar 
andere 
school

hulpver-
lenings-
traject

VSV-
pro-
ject1

werken overdracht 
naar TB 

18+

ove-
rige2

Totaal

Aalten 2 1 1 - - - - 4

Berkelland - - - - - - - -

Bronckhorst - - - - - - - -

Doesburg 1 - - - - - 1 2

Doetinchem 5 - 1 - - - - 6

Montferland - 1 1 - - - - 2

Oost Gelre 2 - - - - - - 2

Oude 

IJsselstreek

- - - - - - - -

Winterswijk 1 1 - - - - - 2

Totaal 11 3 3 - - - 1 18

Samenwerking

De leerplichtambtenaren 
van de woongemeenten, de 
regionaal consulenten leer- 
en kwalificatie plicht en het 
RMC stellen dienstverlening 

en zorg voor leerlingen, 
ouders en scholen voorop. Zij 
werken waar mogelijk pre-
ventief en handhaven waar 
het moet. Dit kan niet zonder 
samenwerken met alle partij-
en in het veld. 

Casus vrijstelling wegens 
 richtingsbezwaar

In november 2010 komt de 
vraag binnen van ouders 
om hun zoon vrijstelling te 
geven van de verplichting tot 
inschrijven. Het verzoek betreft 
eigenlijk twee van hun kinderen, 
maar één daarvan is nog niet 
leerplichtig. Ouders gaven aan 
dat ze christenen waren, 

maar zich niet bij een geloofs-
groep of kerk wilden aansluiten. 
De kinderen stonden beiden 
ingeschreven op een school 
waartegen nu overwegende 
bedenkingen bestaan. De 
schooldirecteur betreurt de 
stap van de ouders en geeft aan 
zich zorgen te maken over de 
ontwikkeling van beide kinde-
ren. Het gedrag van de oudste 
leerling was naar zijn mening 
opvallend. Hij was dan ook van 
mening dat er juist extra bege-
leiding vanuit de school nodig 
is en had die zorg ook met de 
ouders besproken.

In januari 2011 heeft de leer-
plichtambtenaar een gesprek 
met ouders en is advies inge-
wonnen bij Ingrado. Hierna is 
de familie per brief meegedeeld 
dat het verzoek om vrijstelling 
niet geldig is. Omdat de zoon 
ingeschreven heeft gestaan 
op de school waartegen nu 
bedenkingen bestaan, wordt 
een verzoek om vrijstelling 
niet verleend. In die brief stond 
ook dat hun zoon begin maart 
2011 op een school dient te zijn 
ingeschreven en die ook moet 
bezoeken.
Volgens de ouders bevatte de 
brief verschillende onjuist-
heden. Volgens hen lijkt de 
leerplichtambtenaar te zoeken 
naar argumenten om het rich-
tingsbezwaar te diskwalificeren. 
Zij doen dan ook nogmaals een 
verzoek om op basis van artikel 
5 sub b van de leerplichtwet 
1969 de gevraagde vrijstelling 
te verlenen. De leerplichtamb-
tenaar neemt die brief voor 
kennisgeving aan en nodigt 
ouders uit voor een verhoor 
voor de opmaak van een 
proces-verbaal in april 2011. 
Ouders geven daaraan geen 
gehoor. Daarom wordt het pro-
ces-verbaal zonder verklaring 
van hen ingezonden.

In augustus 2011 is de zaak 
voor de rechter geweest. De 
rechter heeft de zaak wegens 
nader onderzoek geschorst. 
In november 2011 is de zaak 
opnieuw voor de rechter 
geweest. In januari 2012 volgde 
de uitspraak: een geldboete van 
€ 500,00 of 10 dagen hechte-
nis.

In februari 2012 is het gezin in 
hoger beroep gegaan.
In juni 2013 is deze zaak door 
het gerechtshof behandeld. De 
rechter heeft toen echter beslo-
ten om deze casus, vanwege de 
complexiteit, door te verwijzen 
naar de meervoudige kamer. 
De leerplichtambtenaar wil 
vervolgens van die melding een 
aantekening maken in de leer-
plichtadministratie. Hij komt 
daarbij tot de ontdekking dat 
vader zich met zijn zoon medio 
2012 in het buitenland heeft 
gevestigd en om die reden niet 
meer onder de Nederlandse 
Leerplichtwet valt. Moeder 
woont met de andere kinderen 
nog steeds op het oude adres. 

1 VSV-project: Graafschap helpt scoren, Transferiumproject Winterswijk, Stichting D’ran, 

  Werkcentrum de Liemers, Moeder/kin project
2 Overige: Detentie, overleden, verhuisd, emigratie, zwangerschap

 

1 VSV-project: Graafschap helpt scoren, Transferiumproject Winterswijk, Stichting D’ran, 

  Werkcentrum de Liemers, Moeder/kin project
2 Overige: Detentie, overleden, verhuisd, emigratie, zwangerschap

 

1 VSV-project: Graafschap helpt scoren, Transferiumproject Winterswijk, Stichting D’ran, 

  Werkcentrum de Liemers, Moeder/kin project
2 Overige: Detentie, overleden, verhuisd, emigratie, zwangerschap

 

Conclusies Geen onderwijs: Hier gaat het om een kind dat 5 jaar geworden is. Dit kind is nog nooit naar 

school geweest. Ouders hebben beroep gedaan op art 5 lid b (bedenkingen tegen de richting van het 

onderwijs). Ook komt de melding geen onderwijs voort uit een uitdraai absoluut verzuim en uit meldingen 

via Profijt (doorstroom van VO naar MBO). Tot slot zijn er twee kinderen ( pupillen van Stichting Nidos) die in 

onze regio zijn komen wonen, maar waarvoor geen plek was op de ISK. Echter zijn deze kinderen kort na de 

melding verhuisd buiten de regio.

Conclusies: In vergelijking met de andere onderwijssoorten wordt binnen het Basisonderwijs gehandhaafd 

op luxe verzuim, dit is terug te zien aan het hoge aantal meldingen. De preventieve meldingen is bijna gelijk 

aan het aantal meldingen signaal verzuim. Mogelijk komt dit door de lokale zorgnetwerken.
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Totaal aantal verzuimmeldingen in vergelijking met voorgaande jaren

primair onderwijs voortgezet onderwijs middelbaar beroepsonderwijs

schooljaar 
2010-2011

schooljaar 
2011-2012

schooljaar 
2012-2013

schooljaar 
2010-2011

schooljaar 
2011-2012

schooljaar 
2012-2013

schooljaar 
2010-2011

schooljaar 
2011-2012

schooljaar 
2012-2013

Aalten 9 21 31 50 45 40 21 37 20

Berkelland 2 5 9 48 74 92 40 40 34

Bronckhorst 30 28 18 58 69 70 25 47 40

Doesburg 37 21 22 85 76 91 19 23 19

Doetinchem 31 30 31 142 171 175 55 93 75

Montferland 18 20 16 72 93 86 33 46 43

Oost Gelre 1 8 11 25 24 31 17 44 33

Oude 

IJsselstreek

1 3 3 82 78 96 37 67 57

Winterswijk - - 4 193 65 117 32 45 48

Totaal 129 136 145 755 695 798 279 442 369

Resultaten praktijkonderwijs

 terug naar 
school van 

inschrijving

naar 
andere 
school

hulpver-
lenings-
traject

VSV-
pro-
ject1 

werken overdracht 
naar TB 

18+

ove-
rige2

Totaal

Aalten 6 - 1 - - - - 7

Berkelland 1 - - - - - - 1

Bronckhorst 4 - - - - - - 4

Doesburg 4 2 - - - - - 6

Doetinchem 7 1 2 1 1 1 - 13

Montferland 6 - - 1 - 1 - 8

Oost Gelre 7 - 1 - - - - 8

Oude 

IJsselstreek

8 - - - - - - 8

Winterswijk 6 2 - - - - - 8

Totaal 49 5 4 2 1 2 0 63

Resultaten havo/vwo

 terug naar 
school van 

inschrijving

naar 
andere 
school

hulpver-
lenings-
traject

VSV-
pro-
ject1

werken overdracht 
naar TB 

18+

ove-
rige2

Totaal

Aalten 7 - 1 - - - - 8

Berkelland 8 - - - - - - 8

Bronckhorst 19 - 1 - - - 1 21

Doesburg 12 - 1 - - - - 13

Doetinchem 22 3 5 - - 1 - 31

Montferland 15 4 - - - - 1 20

Oost Gelre 9 - 2 - - - - 11

Oude 

IJsselstreek

19 1 - - - - - 20

Winterswijk 18 1 - - - - - 19

Totaal 129 9 10 - - 1 2 151

Resultaten vmbo

 terug naar 
school van 

inschrijving

naar 
andere 
school

hulpver-
lenings-
traject

VSV-
pro-
ject1

werken overdracht 
naar TB 

18+

ove-
rige2

Totaal

Aalten 14 1 4 - - - - 19

Berkelland 65 - 2 2 - - - 69

Bronckhorst 31 3 4 1 - - 2 41

Doesburg 51 7 7 - - - - 65

Doetinchem 90 12 4 4 - - - 110

Montferland 48 3 - 1 - - 2 54

Oost Gelre 1 - - - - - 1

Oude 

IJsselstreek

61 2 - 1 - - - 64

Winterswijk 79 5 - - - - 1 85

Totaal 439 34 21 9 0 0 5 508

Resultaten mbo

 terug naar 
school van 

inschrijving

naar 
andere 
school

hulpver
lenings-
traject

VSV-
pro-
ject1

werken overdracht 
naar TB 

18+

ove-
rige2

Totaal

Aalten 11 1 1 1 2 2 2 20

Berkelland 25 2 2 - 1 2 2 34

Bronckhorst 33 3 - 2 1 - 1 40

Doesburg 8 4 1 - 2 4 - 19

Doetinchem 42 6 7 10 2 6 2 75

Montferland 26 6 2 3 1 3 2 43

Oost Gelre 19 7 1 2 1 - 3 33

Oude 

IJsselstreek

42 4 4 4 1 - 2 57

Winterswijk 28 9 4 1 - 5 1 48

Totaal 234 42 22 23 11 22 15 369

Verzuimmeldingen en resultaten naar soort onderwijs en verzuim 

Verzuimmeldingen praktijkonderwijs

absoluut 
 verzuim

relatief  verzuim luxe
verzuim

totaal recidive

 preventief ziekte signaal

Aalten 1 3 - 3 - 7 -
Berkelland - - - 1 - 1 1

Bronckhorst - 2 - 2 - 4 -
Doesburg - 1 - 5 - 6 2

Doetinchem - - 1 12 - 13 5

Montferland - 3 4 1 - 8 -
Oost Gelre - 2 - 6 - 8 2

Oude 

IJsselstreek

- - 7 1 - 8 -

Winterswijk - - - 8 - 8 4

Totaal 1 11 12 39 0 63 14

Verzuimmeldingen vmbo

absoluut 
 verzuim

relatief  verzuim luxe
verzuim

totaal recidive

 preventief ziekte signaal

Aalten - 11 4 3 1 19 -

Berkelland 1 40 1 27 - 69 2

Bronckhorst - 11 2 24 4 41 -

Doesburg - 13 9 42 1 65 15

Doetinchem 2 5 11 89 3 110 14

Montferland - 12 8 33 1 54

Oost Gelre - - - 1 - 1 1

Oude 

IJsselstreek

- 33 10 18 3 64 6

Winterswijk 1 33 2 49 - 85 10

Totaal 4 158 47 286 13 508 48

Verzuimmeldingen havo/vwo

absoluut 
 verzuim

relatief  verzuim luxe
verzuim

totaal recidive

 preventief ziekte signaal

Aalten - 3 2 2 1 8 -

Berkelland - 8 - - - 8 -

Bronckhorst - 4 3 12 2 21 1

Doesburg - - 2 11 - 13 1

Doetinchem - 3 3 25 - 31 5

Montferland - 1 9 10 - 20 -

Oost Gelre - 5 1 5 - 11 -

Oude 

IJsselstreek

- 6 8 2 4 20 -

Winterswijk - 2 3 14 - 19 2

Totaal - 32 31 81 7 151 9

Verzuimmeldingen mbo

absoluut 
 verzuim

relatief  verzuim luxe
verzuim

totaal recidive

 preventief ziekte signaal

Aalten 1 3 - 16 - 20 1

Berkelland 3 7 2 22 - 34 4

Bronckhorst 1 2 - 37 - 40 5

Doesburg 5 3 - 11 - 19 1

Doetinchem 4 7 2 62 - 75 6

Montferland 4 1 2 36 - 43 5

Oost Gelre 6 1 26 - 33 2

Oude 

IJsselstreek

5 7 - 45 - 57 8

Winterswijk 1 2 7 37 1 48 4

Totaal 24 38 14 292 1 369 36

1 VSV-project: Graafschap helpt scoren, Transferiumproject Winterswijk, Stichting D’ran, 

  Werkcentrum de Liemers, Moeder/kin project
2 Overige: Detentie, overleden, verhuisd, emigratie, zwangerschap

1 VSV-project: Graafschap helpt scoren, Transferiumproject Winterswijk, Stichting D’ran, 

  Werkcentrum de Liemers, Moeder/kin project
2 Overige: Detentie, overleden, verhuisd, emigratie, zwangerschap

1 VSV-project: Graafschap helpt scoren, Transferiumproject Winterswijk, Stichting D’ran, 

  Werkcentrum de Liemers, Moeder/kin project
2 Overige: Detentie, overleden, verhuisd, emigratie, zwangerschap

1 VSV-project: Graafschap helpt scoren, Transferiumproject Winterswijk, Stichting D’ran, 

  Werkcentrum de Liemers, Moeder/kin project
2 Overige: Detentie, overleden, verhuisd, emigratie, zwangerschap

Verzuimmeldingen voortgezet speciaal onderwijs

absoluut 
 verzuim

relatief  verzuim luxe
verzuim

totaal recidive

 preventief ziekte signaal

Aalten - - 1 1 - 2 -

Berkelland 1 3 - 10 - 14 -

Bronckhorst - 2 - 2 - 4 -

Doesburg - 2 1 4 - 7 1

Doetinchem 2 1 1 17 - 21 2

Montferland - 1 1 2 - 4 1

Oost Gelre - 5 - 6 - 11 3

Oude 

IJsselstreek

- - 2 2 - 4 -

Winterswijk - - - 5 - 5 2

Totaal 3 14 6 49 - 72 9

Resultaten voortgezet speciaal onderwijs

 terug naar 
school van 

inschrijving

naar 
andere 
school

hulpver-
lenings-
traject

VSV-
pro-
ject1

werken overdracht 
naar TB 

18+

ove-
rige2

Totaal

Aalten 1 1 - - - - - 2

Berkelland 13 1 - - - - - 14

Bronckhorst 1 1 1 - - - 1 4

Doesburg 5 1 1 - - - - 7

Doetinchem 10 4 2 3 - 1 1 21

Montferland 3 1 - - - - - 4

Oost Gelre 10 1 - - - - 11

Oude 

IJsselstreek

2 1 1 - - - - 4

Winterswijk 3 2 - - - - - 5

Totaal 48 12 6 3 - 1 2 72

Conclusies Vmbo: Binnen het Vmbo is het aantal preventieve meldingen in vergelijking met het aantal mel-

dingen signaal verzuim ook hoog. Dit heeft te maken met de afspraken die de lpa’s hebben gemaakt met de 

scholen voor Voortgezet onderwijs (VO) voor wat betreft het melden van de te laat komers en de besproken 

leerlingen in het ZAT. Binnen het vmbo vindt meer verzuim plaats dan binnen de Havo/vwo. Het Havo/vwo 

heeft zeker zorgleerlingen, maar de gemiddelde leerling is hier wellicht meer gericht op leren. Ook is het 

zo dat je hier altijd kunt afstromen naar een lager niveau, met als gevolg dat de melding van verzuim dus 

vanuit het vmbo komt.  

Conclusie Mbo: Het aantal absoluut verzuim is in het MBO aan de hoge kant. Het betreft hier 18- jongeren 

die aan het einde van het schooljaar zijn uitgeschreven bij een opleiding en waarbij nog geen definitieve 

inschrijving bekend was bij aanvang van het nieuwe schooljaar. Ook waren er situaties waarbij jongeren 

vanuit een hulpverleningstraject of vanuit detentie terug moesten naar school. Veel van deze absoluut 

verzuimers zijn overigens weer teruggegaan naar een opleiding. In vergelijking met de VO scholen is het 

aantal preventieve meldingen in het MBO lager. Dit heeft te maken met de wettelijke grondslag, waarbij 

gemeld wordt als sprake is van 16 uur verzuim in vier weken.  

1 VSV-project: Graafschap helpt scoren, Transferiumproject Winterswijk, Stichting D’ran, 

  Werkcentrum de Liemers, Moeder/kin project
2 Overige: Detentie, overleden, verhuisd, emigratie, zwangerschap

4 5



Regionaal 
verzuim protocol
Door samenwerking tussen 
RMC Achterhoek, de leer-
plichtambtenaren en vertegen-
woordigers van verschillende 
samenwerkingsverbanden/
scholen, is in het voorjaar van 
2013 een regionaal verzuim-
protocol vastgesteld. Het regi-
onaal verzuimprotocol biedt 
een gezamenlijk kader voor 
de behandeling van schoolver-
zuim, het voorkomen van voor-
tijdig schoolverlaten en het 
melden van voortijdig school-
verlaters. Naast het wettelijk 
kader wordt ook ingegaan op 
de aanpak van beginnend ver-
zuim en ziekteverzuim en wor-
den handreikingen gedaan voor 
een juiste registratie. Tevens 
zijn er afspraken gemaakt over 
de wijze van melden bij leer-
plicht en RMC.

Convenant 2012-2015
In het voorjaar van 2012 
hebben vrijwel alle scholen in 
het voortgezet onderwijs met 
uitzondering van het vso en 
praktijkonderwijs (pro), mbo en 
de RMC Achterhoek, het nieuwe 
vsv-convenant voor de periode 
van 2012–2015 ondertekend. 
Met de ondertekening van 
het vsv (voortijdig schoolver-
laten)-convenant zetten het 
Ministerie van OCW, scholen 
en gemeenten zich ook de 
komende jaren gezamenlijk in 
om het aantal nieuwe vsv’ers 
verder te verminderen naar 
een landelijk maximum van 
25.000 voortijdig schoolver-
laters in 2016. Voor de regio 
Achterhoek betekent dit dat 
we op dat moment maximaal 
401 nieuwe voortijdig school-
uitvallers in het MBO ‘mogen’ 
hebben. 

Een verdere reductie van 27% 
ten opzichte van schooljaar 
2011 – 2012! Oftewel 152 
minder nieuwe VSV ‘ers. De 
ambitie voor het VO vóór 
2016 bedraagt maximaal 0,5% 
nieuwe voortijdig schooluitval-
lers. 
In 2011 – 2012 is het percen-
tage in onze regio 1,3%. 

Wat hebben we 
bereikt?

Vrijstellingen

Aantal meldingen verwijsindex en 
 verwijzingen zorg

melding in 
verwijsindex

verwijzing 
naar zorg

Aalten 1 15

Berkelland 11 2

Bronckhorst - 21

Doesburg 4 42

Doetinchem 20 61

Montferland 2 35

Oost Gelre - 3

Oude IJsselstreek 2 16

Winterswijk 3 1

Totaal 43 196

Vrijstellingen

- Soms is vrijstelling van de 
leerplicht mogelijk. 

- Artikel 5a: Wanneer ouders 
een trekkend bestaan 
hebben en de jongere hen 
vergezelt

- Artikel 5, onder a: Een jon-
gere niet op een school kan 
worden toegelaten vanwege 
lichamelijk / psychische 
gronden

- Artikel 5, onder b: Wanneer 
ouders bedenkingen hebben 
tegen de richting van het 
onderwijs op alle binnen 
redelijke afstand van de 
woning gelegen scholen

- Artikel 5, onder c: Een jon-
gere is ingeschreven bij een 
school buiten Nederland en 
bezoekt deze regelmatig

- Artikel 11, onder d: Een 
jongere kan wegens (lang-
durige) ziekte de school niet 
bezoeken.

-  Artikel 11, onder g: Een jon-
gere kan door gewichtige 
omstandigheden de school 
niet bezoeken

-  Artikel 15: Een jongere 
geniet op een andere wijze 
voldoende onderwijs. Denk 
hierbij aan interne bedrijfs-
opleidingen.

Gedogen
Naast vrijstelling kan de lpa/
rclk in voorkomende situa-
ties besluiten om te gedogen 
dat een jongere tijdelijk de 
school niet bezoekt. Dit kan 
bijvoorbeeld als de jongere 
een verkeerde studiekeuze 
heeft gemaakt en nog niet 
kan instromen bij een andere 
opleiding.

Vrijstellingen/verlof van de leerplicht

art. 5a art. 5, 
onder a

art. 5, 
onder b

art. 5,
onder c

art. 11, 
onder d

art. 11, 
onder g

art. 15 totaal afgewezen  aanvragen

Aalten - 0 4 1 0 0 1 6 2
Berkelland - 7 1 1 1 - - 10 -
Bronckhorst - 10 7 4 - 3 - 24 -
Doesburg - 1 - 2 - - 1 4 -
Doetinchem - 7 3 3 - 1 3 17 -
Montferland 1 3 - - - - 2 6 -
Oost Gelre - 1 1 1 2 3 - 8 -
Oude 

IJsselstreek

- 4 - 1 - 1 - 6 -

Winterswijk - 1 2 1 - - - 4 1
Totaal 1 34 18 14 3 8 7 85 3

Aantal gedoogsituaties van de leerplicht

VSO VO MBO

Aalten - 1 3

Berkelland - 1 -

Bronckhorst - 1 6

Doesburg 1 - 2

Doetinchem - - 3

Montferland - - 3

Oost Gelre - 1 3

Oude IJsselstreek - 1 6

Winterswijk - 1 3

Totaal 1 6 29

Aantal verwijzingen naar Halt

Aalten -

Berkelland -

Bronckhorst 6

Doesburg 14

Doetinchem 9

Montferland -

Oost Gelre -

Oude IJsselstreek 2

Winterswijk -

Totaal 31

Aantal verwijzingen naar processen-verbaal

proces-
verbaal

totaal  
proc es-ve rbaal

absoluut 
 verzuim

relatief  verzuim luxe  verzuim

Aalten 2 1 - 3

Berkelland - 5 - 5

Bronckhorst - 3 1 4

Doesburg - 13 2 15

Doetinchem 3 11 5 19

Montferland - 1 1 2

Oost Gelre - 3 - 3

Oude IJsselstreek - 1 - 1

Winterswijk - 1 - 1

Totaal 5 39 9 53

Zorg en handhaving

De leerplichtambtenaar en de 
regionaal consulent leer- en 
kwalificatieplicht hebben naast 
de maatschappelijke zorgtaak 
ook de taak om te handhaven. 
Vaak gaan achter schoolver-
zuim de nodige (gezins)pro-
blemen schuil. In plaats van 
straf verdienen de jongeren 
(en hun ouders) dan juist zorg. 

De lpa/rclk kan hierin een 
verwijzing doen naar bijvoor-
beeld (school)maatschappelijk 
werk, ambulante hulp van een 
hulpverleningsinstantie, Bureau 
Jeugdzorg, etc. Wordt deze 
hulp niet geaccepteerd, dan 
pas zal de lpa/rclk handhavend 
optreden en een proces-verbaal 
opmaken.  

Bureau Halt en proces 
verbaal
Bureau Halt is geschikt voor 
jongeren waarbij sprake is van 
beginnend verzuim. In dat geval 
hoeft de jongere niet naar de 
kantonrechter. Met een Halt-
maatregel krijgt de jongere de 
kans om zijn fout weer goed te 
maken. Hij krijgt een leerop-

dracht die te maken heeft met 
spijbelen. Alleen als de jongere 
zich niet aan zijn afspraken met 
Halt houdt, gaat deze zaak naar 
Justitie. 

Een proces-verbaal wordt opge-
maakt wanneer een jongere 
blijft verzuimen en de verschil-
lende waarschuwingen niet 

voor een verbetering hebben 
gezorgd. 
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Ingrado en thuiszitters
Onderzoek vanuit Ingrado, de 
brancheorganisatie voor leer-
plicht en RMC, maakt duidelijk 
dat de achterliggende problema-
tiek die tot thuiszitten leidt erg 
divers en vaak gecompliceerd is. 
Thuiszitten hoeft ook niet in alle 
gevallen als probleem te worden 
ervaren. Soms zijn kinderen 
in dermate grote en complexe 
problematiek verzeild geraakt, 
dat school wel het laatste is 
waaraan gedacht wordt. In dat 
geval geeft de leerplichtamb-
tenaar een vrijstelling. Ingrado 
heeft het afgelopen schooljaar 
dan ook bij de politiek aange-
drongen op verbeteringen in de 
registratie van de vrijstellingen. 
Wat is de motivatie om jonge-
ren met een vrijstelling onder 
de definitie thuiszitters te laten 
vallen? Belangrijk is ook dat 
de leerplichtambtenaar tijdig 
wordt ingeschakeld en thuiszit-
ters in de zorg- en adviesteams 
van de scholen aan bod komen. 
Het gaat in dit soort situaties 
vaak om samenwerking met 
diverse partijen, waarbij de leer-
plichtambtenaar bemiddelend 
optreedt. In situaties waarbij 
ouders nergens aan mee willen 
werken en er wel een school 
beschikbaar is, zal de leerplicht-
ambtenaar een proces verbaal 
moeten opmaken voor justitie.

Maximale tijd vmbo afge-
schaft
Per 1 augustus 2012 is de 
maximale verblijfsduur van 
vijf jaar voor leerlingen op het 
vmbo afgeschaft. Vmbo-scholen 
mogen nu zelf bepalen hoeveel 
jaar leerlingen op school mogen 
blijven. Hierdoor wordt het voor 
de leerlingen makkelijker om 
vmbo-diploma’s te behalen. Ook 
kunnen leerlingen nu doorstro-
men naar mbo of havo op een 
later moment, wanneer dat 
beter bij hen past.

Bovenbouw havo en vwo
Over de eerste drie leerjaren 
van havo en vwo mogen leerlin-
gen maximaal vijf jaar doen. Er 
zijn geen regels die voorschrij-
ven hoe lang leerlingen mogen 
doen over de bovenbouw van de 
havo en het vwo. 

De meeste scholen hebben in 
het schoolreglement opgeno-
men dat leerlingen maximaal 
één keer mogen blijven zitten 
en één keer mogen zakken voor 
het examen, of twee keer mogen 
blijven zitten in verschillende 
klassen. Daarna moeten leerlin-
gen van school af.

Praktijkonderwijs
Leerlingen die praktijkonder-
wijs volgen, mogen op school 
blijven tot het schooljaar waarin 
ze 19 jaar worden. Dit kan met 
toestemming van de Inspectie 
van het Onderwijs met een jaar 
worden verlengd. Leerlingen 
kunnen dan op school blijven 
tot het schooljaar waarin ze 20 
worden.

Blijven zitten en over-
stappen naar een lager 
niveau
Als leerlingen in de eerste drie 
leerjaren van het voortgezet 
onderwijs blijven zitten, mogen 
ze in plaats daarvan overstap-
pen naar de vervolgklas op een 
lager niveau. Op deze manier 
kunnen ze het vmbo of de 
onderbouw van de havo afron-
den zonder een jaar te verliezen.

Diversen
Register vrijstellingen
De Leerplichtwet biedt leerlin-
gen en ouders diverse moge-
lijkheden om vrijstelling van 
leerplicht te vragen. De lpa’s/
rclk’s  zijn met ingang van het 
schooljaar 2013-2014 verplicht 
om de vrijstellingen te melden 
in een aparte applicatie, welke 
gekoppeld is aan het Digitaal 
verzuimloket van DUO. Deze 
centrale registratie heeft een 
aantal voordelen:
- Jongeren die nu als vsv’er 

worden gezien, terwijl ze zijn 
vrijgesteld, worden voortaan 
niet langer ten onrechte als 
vsv’er geteld. Het vrijstellin-
genregister is een onderdeel 
van de nieuwe meetsyste-
matiek binnen het convenant 
(2012-2015). Het wordt voor 
alle betrokkenen duidelijk 
welke jongere niet op school 
zit.

- Van de jongeren met vrij-
stelling die gaan verhuizen 
naar een andere gemeente, 
zijn de vrijstellingen voort-
aan zichtbaar voor de nieuwe 
gemeente. 

- Voor scholen wordt zichtbaar 
dat een leerling een vrijstel-
ling of vervangende leerplicht 
heeft.

Passend onderwijs
De Wet passend onderwijs is op 
9 oktober 2012 aangenomen 
door de Eerste Kamer. Als de 

wet op 1 augustus 2014 ingaat, 
krijgen scholen een zorgplicht. 
Dat betekent dat scholen ervoor 
verantwoordelijk zijn om elk 
kind een goede onderwijsplek 
te bieden. Op de eigen school, 
eventueel met extra ondersteu-
ning in de klas, op een andere 
reguliere school in de regio 
of in het (voortgezet) speci-
aal onderwijs. Ouders worden 
hierbij nauw betrokken. Om aan 
alle kinderen daadwerkelijk een 
goede onderwijsplek te kunnen 
bieden, vormen reguliere en 
speciale scholen samen regio-
nale samenwerkingsverbanden. 
De scholen in het samenwer-
kingsverband maken afspraken 
over de ondersteuning aan 
leerlingen en de bekostiging 
daarvan. Zoals het er nu uitziet 
worden de gemeenten vanaf 
2015 verantwoordelijk voor de 
jeugdzorg. Het onderwijs en de 
gemeenten worden hierdoor 
nauwer met elkaar verbonden. 
De Achterhoekse gemeenten 
werken daarom nu al samen 
met het onderwijs om ervoor 
te zorgen dat deze nieuwe 
ontwikkelingen straks vloeiend 
ingevoerd kunnen worden. Zo 
experimenteert bijvoorbeeld de 
regio Oost – Achterhoek met 
het Ondersteuningsteam ZIOS 
(Zorg in en om school) met deze 
nieuwe ontwikkelingen. Ook 
zijn er werkgroepen, waarin 
het onderwijs en de gemeenten 

gezamenlijk de arrangementen 
Passend onderwijs en transitie 
jeugdzorg op elkaar af stem-
men. 

Wet  meldcode huiselijk 
geweld en kindermishan-
deling
Vanaf 1 juli 2013 is de Wet 
meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling van kracht. 
Hiermee zijn instellingen binnen 
de gezondheidszorg, onderwijs, 
kinderopvang, jeugdzorg, maat-
schappelijke ondersteuning en 
justitie verplicht een meldcode 
vast te stellen. De meldcode 
helpt professionals om op een 
zorgvuldige wijze te handelen 
bij (mogelijke) signalen van 
huiselijk geweld en kindermis-
handeling. Een meldcode is een 
stappenplan dat houvast geeft 
bij de afweging om al dan niet te 
melden. 

Entreeopleidingen
Beoogd wordt om per 1 augus-
tus 2014 de niveau-1 oplei-
dingen binnen het mbo om te 
vormen naar entreeopleidingen. 
De entreeopleiding is gericht 
op het behalen van een diploma 
dat toegang biedt tot vervolg-
onderwijs, maar kan ook leiden 
tot uitstroom naar de arbeids-

markt. Stroomt een jongere uit 
naar werk, dan wordt hij niet als 
voortijdig schoolverlater gekwa-
lificeerd. De entreeopleidingen 
zijn uitsluitend voor jongeren 
die niet aan de vooropleidingsei-
sen van een mbo niveau-2, 3 
of 4 voldoen en niet meer tot 
de doelgroep van het vo beho-
ren. Voor de entreeopleiding 
wordt het bindend studiead-
vies ingevoerd. Iedere jongere 
moet binnen vier maanden na 
de start van de opleiding een 
studieadvies krijgen. Bij gebrek 

aan studieresultaten heeft de 
onderwijsinstelling de mogelijk-
heid om de jongere te advise-
ren te kiezen voor een andere 
opleiding, een andere leerweg 
of om het onderwijs te verlaten. 
De onderwijsovereenkomst en 
de inschrijving voor de opleiding 
worden dan gewijzigd of beëin-
digd.

In- en uitschrijvingen 
doorgeven aan BRON
Voor een effectieve aanpak 
van voortijdig schoolverla-
ten en handhaving van de 
Leerplichtwet, is het van groot 
belang dat gemeenten snel 
op de hoogte zijn van in- en 
uitschrijvingen van leerlin-
gen. Vanaf 1 juli 2013 zijn alle 
scholen/onderwijsinstellingen 
dan ook verplicht om de in- en 
uitschrijvingen binnen zeven 
dagen door te geven aan het 
basisregister onderwijs (BRON). 
DUO verstrekt deze informatie 
vervolgens aan de woonge-
meente van het kind of jongere.
Zo kan de begeleiding snel star-
ten met als doel om het kind / 
de jongere vlot te laten terugke-
ren naar het onderwijs. 

Nieuwe ontwikkelingen:

VSV-aanpak 2012-2015

Het kabinet Rutte II heeft de 
doelstelling voor het tegen-
gaan van voortijdige school-
uitval (vsv) aangescherpt. 
Het aantal nieuwe voortijdig 
schoolverlaters mag in 2016 
nog maar maximaal 25.000 
zijn.

Zoveel mogelijk jongeren een 
startkwalificatie: dat is in de 
eerste plaats goed voor de 
jongere zelf. Jongeren met 

een startkwalificatie komen 
vijf keer minder vaak voor 
in criminaliteitscijfers. Ze 
vinden ook beter hun weg op 
de arbeidsmarkt: de kans op 
werkloosheid is voor jongeren 
zonder startkwalificatie twee 
keer zo hoog. Zoveel mogelijk 
jongeren een startkwalificatie 
is ook gunstig voor ons alle-
maal: goed opgeleide arbeids-
krachten dragen immers bij 
aan economisch herstel.

Voldoen aan kwalificatieplicht

Er kwam een verzuimmelding 
van een 17-jarige jongen bin-
nen bij de leerplichtambtenaar. 
In de melding was aangegeven 
dat actie vanuit leerplicht niet 
noodzakelijk was. Dit omdat er 
vanuit school nog stappen rich-
ting de verzuimende jongen 
en ouders waren uitgezet. Na 
enkele dagen was het verzuim 
nog niet gestopt en bleek het 
noodzakelijk om met alle par-
tijen (jongere, ouders, decaan, 
mentor en leerplichtambte-
naar) om tafel te gaan. 

In dit gesprek werd duidelijk 
dat de reden van verzuim te 
maken had met het feit dat 
hij niet meer gemotiveerd 
was voor de opleiding die hij 
volgde. Hij had meer van de 
opleiding verwacht en ook de 
stage was hem tegen geval-
len. Toch had deze jongen 
affiniteit met de richting van 
de opleiding, maar hij wilde 
meer richting ontwikkelen en 

ontwerpen. De huidige school 
kon hem deze opleiding niet 
bieden, dus hebben wij hem 
geadviseerd om bij andere 
scholen te informeren. 

Na een bezoek en een gesprek 
bij een andere school, was 
deze jongen helemaal enthou-
siast. Hij had dé opleiding 
gevonden, maar kon helaas 
niet eerder instromen dan het 
nieuwe schooljaar. Omdat het 
voor zowel school als deze 
jongen niet wenselijk was in de 
huidige opleiding te blijven, is 
afgesproken dat deze jongen 
een aangepast programma 
mocht volgen. Naast de alge-
mene vakken kon deze jongen 
aan zijn portfolio werken. 

Een prima (tijdelijke) oplos-
sing waarbij aan de kwalifi-
catieplicht werd voldaan. Dit 
schooljaar is hij bij de andere 
school gestart en het gaat 
goed.

Wijzigingen opleiding 
Buitengewoon Opsporings-
ambtenaar (BOA):

Er is al enkele jaren gewerkt 
aan een nieuw stelsel 
voor scholing en beëdi-
ging van de Buitengewoon 
Opsporingsambtenaar. Het 
Ministerie van Veiligheid 
en Justitie onderscheidt 6 
domeinen waarin BOA’s actief 
zijn. Een daarvan is domein 
Onderwijs, waaronder de 
leerplicht valt. In plaats van 
een keer in de 5 jaar je BOA-
bevoegdheid opnieuw behalen, 
wordt nu ingezet op jaarlijkse 
her- en bijscholing. Deze 
Permanente Her- en Bijscholing 

(PHB) omvat 4 modules die je 
in 5 jaar met goed gevolg moet 
afronden. Het zijn 2 theoreti-
sche modules (wettelijke kaders 
onderwijs generiek en specifiek) 
en 2 praktijkgerichte modu-
les (sanctionerend optreden 
en afhandeling en netwerk). 
Daarnaast biedt de PHB 
meer specifiek op het domein 
Onderwijs gerichte kennis en 
vaardigheden.
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Trajectbegeleiding Scholing & Werk 2012-2013

In de tabel staat het aantal 
afgeronde begeleidingstrajec-
ten gedurende het afgelopen 
schooljaar genoemd verdeeld in 
categorieën. T.o.v. vorig jaar zijn 
30% meer trajecten afgerond. 
Het succes van de trajectbe-
geleiders bij JOUW Unit blijft 
groot; net als voorgaande jaren. 
Het percentage herplaatsingen 
naar school, werk of een VSV 
traject is met 74% dit school-
jaar onverminderd hoog. Ook in 
vergelijking met andere regio’s 
in het land. Daarnaast komt 
8% bij hulpverlening terecht 
en is een deel van de categorie 
werkzoekend in begeleiding 
bij UWV of Werk & Inkomen bij 
de gemeente.  Onder de kolom 
“overige” zijn de jongeren 

geteld met als reden uitstroom: 
detentie, zwangerschap, verhui-
zing, emigratie en het bereiken 
van de 23-jarige leeftijd.
Kortom: vrijwel niemand 
verdwijnt zomaar uit beeld. 
Onder de kolom “VSV traject” 
zijn de jongeren geteld die zijn 
uitgestroomd naar een project 
als Graafschap helpt scoren, 
het Transferiumproject in 
Winterswijk of het project Young 
& Kids. Opvallend is dat de 
groep voortijdig schoolverlaters 
in begeleiding bij Jouw Unit, die 
werk heeft gevonden, met ruim 
60% gestegen is ten opzichte 
van vorig jaar. De helft van deze 
stijging is te verklaren door de 
stijging van het aantal afge-
ronde trajecten. Desondanks  

is het opmerkelijk veel, zeker 
gezien de economische omstan-
digheden die tegelijkertijd voor 
hoge jeugdwerkloosheid zorgen. 
Daarnaast is de groep jongeren 
in de categorie ‘werkzoekend 
of niet bemiddelbaar’, ver-
dubbeld ten opzichte van het 
vorig schooljaar. Ook de groep 
jongeren die alsnog een start-
kwalificatie haalde, is gegroeid: 
van 6 in 2011-2012 naar 19 in 
2012-2013.Een groep van 130 
jongeren is niet meegerekend in 
deze tabel, omdat zij begeleid 
kunnen worden door een RMC 
in een andere regio (dus niet 
wonen in één van de deelne-
mende gemeenten. 
 

Trajectbegeleiding scholing & werk Een huisbezoek aan een poten-
tieel school verlater

Op bezoek bij een jongedame 
die pas geopereerd is. Het 
meisje zit thuis met één been 
hoog op de stoel: ze is geope-
reerd aan een knieschijf en 
moet zes weken rust nemen. 
Het is stil in huis, vader en 
moeder zijn beiden naar hun 
werk en zusje zit op school. Ze 
lijkt een beetje verloren en is 
blij met mijn komst.
Op het eerste gezicht lijkt er 
niet veel meer aan de hand dan 
een MBO-leerling die vanwege 
een knieprobleem veel gemist 
heeft op school. Ze zit in het 
eerste jaar van de opleiding 
Medewerker Maatschappelijke 
Zorg. Al pratend blijken er 
meer dingen te spelen: Moeder 
kampt met gezondheidspro-
blemen en bij vader dreigt 
ontslag. De gezinssituatie is 
niet rooskleurig. Het meisje 
in kwestie heeft al een jaar 
Sociaal Pedagogisch Werk ach-
ter de rug voordat ze aan MMZ 
begon. De stages die ze daar 
deed ziet zij als gelijkwaardig 
aan die van MMZ. School dacht 
daar anders over en zo ont-
stonden problemen. Ze mocht 
geen opdrachten van SPW 
gebruiken voor haar studie 
MMZ. Versneld werken werd 
onmogelijk gemaakt. 

De samenwerking met docen-
ten verslechterde en een 
gesprek tussen vader en school 
bracht geen verbetering. Daar 
komt nog bij dat de fysiothe-
rapeut stage afraadt. Het gaat 
steeds slechter en school stelt 
voor: stop met de opleiding!
De school geeft bij navraag 
aan dat de leerling te vaak ziek 
is geweest en geen stage kan 
lopen. 
Financieel heeft het gezin het 
niet breed en het schoolgeld 
dient als verloren te worden 
gezien.
Twee studiejaren zijn zonder 
resultaat verstreken.
In een tweede gesprek blijkt 
dat de leerling nog een opera-
tie moet ondergaan aan haar 
andere knie. Samen conclu-
deren we dat vechten tegen 
uitschrijving geen zin heeft. We 
gaan werken aan een toe-
komstplan. We doen een aan-
vraag om het lesgeld terug te 
vragen en krijgen het school-
geld terug. Ook komen we tot 
de conclusie dat ‘Mijn School’ 
wat voor haar zou kunnen zijn. 
Hier kan ze in eigen tempo en 
rekeninghoudend met fysieke 
omstandigheden haar diploma 
behalen. Deze vorm van onder-
wijs blijkt de gouden oplossing. 

Resultaten trajectbegeleiding 2012-2013

 terug 
naar 
school

vsv-
traject1

werkt met 
opl. comp.

hulp-
verlening

werken werkzoekend 
of niet 
bemiddelbaar

overige2 start-
kwalificatie 
behaald

totaal

Aalten 12 - - 8 9 2 2 2 35

Berkelland 27 - 4 5 18 7 2 2 65

Bronckhorst 12 - 2 1 7 4 - 26

Doesburg 10 - 1 1 3 2 2 - 19

Doetinchem 46 5 5 11 32 19 4 9 131

Montferland 29 2 7 14 11 4 3 70

Oost Gelre 20 - 1 5 7 6 3 42

Oude 

IJsselstreek

30 - 2 3 14 6 3 58

Winterswijk 28 - 2 2 10 4 7 - 53

Overige 

gemeenten

4 - 1 - - - 3 - 8

Totaal 218 7 18 43 114 57 31 19 507

43% 1,4% 3,6% 8,5% 22,5% 11,2% 6,1% 3,7% 100%

Resultaten trajectbegeleiding 2011-2012

 terug 
naar 
school

vsv-
traject1

hulp-
verlening

werken werkzoekend 
of niet 
bemiddelbaar

overige2 start-
kwalificatie 
behaald

totaal

Aalten 15 2 5 4 2 2 - 30

Berkelland 14 - 2 3 3 - 22

Bronckhorst 22 - - 6 5 2 2 37

Doesburg 9 1 2 6 - 2 1 21

Doetinchem 41 11 22 7 4 1 86

Montferland 26 3 4 19 4 5 1 62

Oost Gelre 21 5 1 2 8 - 37

Oude 

IJsselstreek

23 - 1 7 1 3 - 35

Winterswijk 18 - 5 3 1 3 - 30

Overige 

gemeenten

7 2 2 - 3 12 1 27

Totaal 196 8 37 71 28 41 6 387

50,6% 2,1% 9,6% 18,3% 7,2% 10,6% 1,6% 100%

Wat doet een Regionaal 
Meld- en Coördinatiepunt 
 voortijdig schoolverlaten? 

Het RMC heeft primair de 
opdracht om voortijdig 
schoolverlaters uit de regio 
te registreren. Vervolgens 
wordt de voortijdig schoolver-
later begeleid naar onderwijs, 
eventueel in combinatie met 
werk. Doel hiervan is als-
nog een startkwalificatie te 
behalen. Als verder onderwijs 
(op dat moment) niet meer 
haalbaar is, helpt het RMC bij 
het zoeken naar werk of een 
ander passend traject. De uit-
voering van deze begeleiding is 
ondergebracht bij JOUW Unit. 
JOUW Unit doet dit in samen-
werking met andere instanties 
zoals het LeerWerkLoket, het 
Werkgeversservicepunt, het 
Loopbaanplein en het UWV. 
De contactgemeente voor 

de RMC regio Achterhoek is 
Doetinchem. Bij RMC worden 
de voortijdig schoolverlaters 
geregistreerd. Het RMC is voor 
het achterhalen van voortij-
dig schoolverlaters primair 
afhankelijk van meldingen door 
school, gemeenten en instan-
ties. 

RMC meldingen 2012-2013

gemeente problemen 
op school

persoonlijke 
of 
psychische

gaat liever 
werken

overige 
problemen

totaal

Aalten 19 4 9 7 39

Berkelland 40 24 11 26 101

Bronckhorst 38 4 4 5 51

Doesburg 10 4 7 5 26

Doetinchem 73 37 25 28 163

Montferland 36 19 8 24 87

Oost Gelre 21 9 7 17 54

Oude 

IJsselstreek

52 15 11 16 94

Winterswijk 22 14 8 36 80

Overige 

gemeenten

65 21 7 35 128

Totaal 376 151 97 199 823

45.7% 18,3% 11,8% 24,2% 100%

RMC meldingen 2011-2012

gemeente problemen 
op school

persoonlijke 
of 
psychische

gaat liever 
werken

overige 
proble-
men

totaal

Aalten 18 13 7 3 41

Berkelland 17 4 6 5 32

Bronckhorst 20 7 3 12 42

Doesburg 15 2 1 6 24

Doetinchem 66 27 9 14 116

Montferland 29 17 9 11 66

Oost Gelre 16 14 - 15 45

Oude 

IJsselstreek

35 19 9 11 74

Winterswijk 13 13 3 8 37

Overige 

gemeenten

8 11 - 3 22

Totaal 237 127 47 88 499

47,5% 25,5% 9,4% 17,6% 100%

Ontwikkelingen RMC meldingen

In het schooljaar 2012-2013 
was het aantal meldingen van 
voortijdig schoolverlaters bij 
het RMC 65% hoger dan het 
schooljaar ervoor. In 2011- 
2012 waren 499 jongeren bij 
het RMC gemeld; in schooljaar 
2012 – 2013 waren dat 823 
jongeren. Dit is een stijging 
van 65%, die voor circa 2/3 

veroorzaakt is door het gebruik 
– ook door scholen - van via de 
Dienst Uitvoering Onderwijs 
(DUO) beschikbare gegevens 
en voor 1/3 door een analyse 
van het totaal aantal meldingen 
van voortijdig schoolverla-
ters. Met deze analyse is meer 
zicht op de groep voortijdig 
schoolverlaters in de RMC 

regio Achterhoek ontstaan. 
Opvallend is dat de categoriën 
‘Gaat liever werken/Werkt’ en 
‘Overige problemen’ zelfs qua 
aantal zijn verdubbeld.  

De laatste categorie beslaat 
inmiddels bijna een kwart 
van de totale groep voortijdig 
schoolverlaters ten opzichte 
van 18% in schooljaar 2011- 
2012. Enkele voorbeelden van 
veelvoorkomende probleemom-
schrijvingen zijn: motivatie-
problemen, verhuizing buiten 
regio of emigratie. Soms is 
ook sprake van een onterechte 
melding; dan heeft iemand toch 
al een startkwalificatie.  Het 
leantraject van de RMC admi-
nistratie heeft tevens invloed 
gehad op het betere inzicht en 
het totaal aantal meldingen.

Caseload trajectbegeleiders

Qua volume is het aantal 
jongeren, waarvan het begelei-
dingstraject is afgerond, 30% 
hoger dan vorig schooljaar. 
Het aantal afgeronde trajec-
ten is dit jaar 507 t.o.v. 387 
in vorig schooljaar. Dit bete-
kent, dat in combinatie met 
het fors toegenomen aantal 

meldingen, de caseload van de 
trajectbegeleiders van JOUW 
Unit toeneemt. In overleg met 
de teamleiders van JOUW Unit 
worden prioriteiten gesteld in 
de aanpak van begeleiding van 
jongeren die tot de doelgroep 
van RMC behoren.

gever om te beschikken over 
geschoold personeel op de lan-
gere termijn.

Ervaringen
Vlak na de start van het project 
kwam de recessie. Aanvankelijk 
hadden de adviseurs van Werk 
en Scholing hier nog niet echt 
veel last van. Gaandeweg 
werd de aanhoudende recessie 
behoorlijk van invloed op hun 
werkzaamheden. De werkloos-
heid nam toe, de arbeidsmarkt 
veranderde, de vraag naar BBL-
banen (beroepsbegeleidende 
leerweg) nam toe, het aanbod 
van (BBL-)banen nam af en 
daarnaast is de dienstverlening 
van het UWV Werkbedrijf ook 
veranderd sinds januari 2012. 
Werkgevers waren en zijn druk 
bezig om te overleven en jon-
geren zijn al blij dat ze aan het 
werk kunnen blijven. De groep 
werkloze jongeren is nog steeds 

groeiende. De dienstverlening 
van het UWV richt zich vanaf 1 
januari 2012 hoofdzakelijk op 
andere doelgroepen, namelijk 
op werkzoekenden met een 
WW-uitkering die drie maanden 
of langer werkzoekend zijn. Het 
UWV schrijft sinds 1 januari 
2012 dus niet langer jongeren 
zonder uitkering in (NUGgers) 
en onderneemt geen actie voor 
deze doelgroep. Als jongeren 
al voor een WW-uitkering in 
aanmerking komen, is deze 
vaak kortdurend (drie maanden) 
en krijgen ze alleen digitale 
ondersteuning. Jongeren 
onder de 27 jaar, met of zonder 
startkwalificatie, die leerbaar 
zijn, komen evenmin in aan-
merking voor een WWB (Wet 
Werk en Bijstand)-uitkering. De 
adviseurs van Werk en Scholing 
ervaren dat er een grote groep 
jongeren is die anoniem op de 
bank zit; zij zijn niet direct in 

beeld en vallen tussen wal en 
schip. Er is geen organisatie die 
deze verantwoordelijkheid op 
zich neemt, er is geen database 
met gegevens van werkloze 
jongeren waar werkgevers 
en intermediairs uit kunnen 
putten.
Daarnaast merken zij dat veel 
jongeren kortdurende banen 
hebben en vervolgens door 
verschillende omstandigheden 
weer op straat komen te staan. 
Een belangrijke oorzaak hiervan 
is vaak afnemende motivatie en 
enthousiasme van de jongere 
en het ontbreken van begelei-
ding door een jobcoach.

Doelstelling ruimschoots 
gehaald
Aanvankelijk was het doel 
van het project om 200 leer-
banen te realiseren. Het aantal 
gerealiseerde leerbanen tot en 
met 2011 is uiteindelijk op 297 

uitgekomen (2008 tot en met 
2011) en daarmee is die doel-
stelling ruimschoots behaald. 
Omdat er nog zeer veel potenti-
eel aan werkende jongeren over 
was, is besloten het traject voor 
2012 en 2013 te verlengen.
De taakstelling voor 2012 was 
75 nieuwe leerbanen en met de 
score van 90 is de doelstelling 

voor 2012 opnieuw behaald. 
De taakstelling voor 2013 was 
opnieuw 75 nieuwe leerbanen; 
op 1 september stond de teller 
van het aantal nieuw gereali-
seerde leerbanen op 80. Met 
nog vier maanden te gaan is de 
doelstelling voor 2013 inmid-
dels ook behaald. 

Begeleiding werkende jongeren

Door het Regiocontract met 
de Provincie Gelderland is het 
RMC in de Achterhoek in 2008 
gestart met een project dat 
gericht is op werkende jonge-
ren zonder startkwalificatie. 
De adviseurs Werk en Scholing 
van JOUW Unit treden in 
overleg met jongeren en hun 
werkgevers. Zij ondersteu-
nen de werkgevers en hun 
ongeschoolde werknemers bij 
het omvormen van de onge-
schoolde arbeidsplaats tot 
een leerbaan. De adviseurs 
werken daarbij nauw samen 
met het MKB, het Graafschap 
College, het Leerwerkloket, 
het Werkgeversservicepunt en 
het UWV WERKbedrijf. Deze 
samenwerking is georgani-
seerd binnen het jongerenloket 
JOUW Unit.

Aanleiding voor project
Jongeren zonder startkwali-
ficatie stromen makkelijk in 
op de arbeidsmarkt op onge-
schoolde arbeidsplaatsen. Na 
verloop van tijd worden ze 
echter te oud en daarmee te 
duur voor ongeschoold werk. 
Na ontslag melden ze zich ver-
volgens bij het UWV voor een 
uitkering. De re-integratiemo-
gelijkheden die het UWV kan 
bieden zijn weggevallen, vooral 
omdat de uitkeringsduur veelal 
kort is. Het is dan ook belang-
rijk om samen met de wer-
kende jongeren te bekijken of 
zij alsnog een scholingstraject 
kunnen volgen. Hierdoor kan 
een jongere mogelijk alsnog 
een startkwalificatie behalen. 
Ook wordt hiermee voldaan 
aan de behoefte van de werk- 

Werk en  scholing

Een jongeman van 22 jaar zon-
der startkwalificatie. Hij heeft 
een aantal jaren bij Philips 
gewerkt in de productie. Deze 
jongeman wil dolgraag een 
studie oppakken, maar van-
wege een complexe gezinssitu-
atie (financieel en gezondheid 
moeder) lijkt dit niet haalbaar. 
Het betreft een éénoudergezin 
en de jongen voelt zich verant-
woordelijk. Er zijn gesprekken 
gevoerd met de jongen, zowel 

met als zonder zijn moeder. 
De mogelijkheden van BBL-
detailhandel onderzocht en 
aantal bedrijven bezocht. Er 
waren twijfels dus verder 
gekeken en opnieuw gesprek-
ken gevoerd. Uiteindelijk is de 
jongen gestart bij ROC Aventus, 
binnenhuisarchitect in de BOL. 
Het gaat nu prima. De jongen 
woont inmiddels zelfstandig en 
heeft naast zijn studie een baan 
in de horeca.

1 VSV-project: Graafschap helpt scoren, Transferiumproject Winterswijk, Stichting D’ran, Werkcentrum de Liemers, Moeder/kind 

project 2 Overige: Detentie, overleden, verhuisd, emigratie, zwangerschap
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1 Elly Dijkstra, gemeente Doesburg, 0313-481322,

 elly.dijkstra@doesburg.nl. 

2 Rianne Hulshof, regionaal consulent leer- en

	 kwalificatieplicht,	06-13325367,	rianne.hulshof@

jouwunit.nl (ma-di-do)

3 Monique Ketelaar, gemeente Oude IJsselstreek,

	 0315-292408,	m.ketelaar@oude-ijsselstreek.nl.	

4 Gerard Bollen, regionaal consulent leer- en

	 kwalificatieplicht	(voor	mbo	leerlingen),	

	 06-53133765,	gerard.bollen@jouwunit.nl.	(ma-di-do)

5  Dorien Weijers, gemeente	Doetinchem,	0314-

377328,	leerplicht@doetinchem.nl.	

6 Maria Zanderink, gemeente	Aalten,	0543-493259,

 m.zanderink@aalten.nl. 

7 Stephanie te Brake, gemeente Winterswijk,

	 0543-543	864,	stebrake@winterswijk.nl	(ma-di-do)

8 Nardy Eskes, gemeente	Oude	IJsselstreek	0315-

292409,	n.eskes@oude-ijsselstreek.nl	(‘s	ochtends)

9 Willem Bijkerk, gemeente	Montferland	0316-

291592,	w.bijkerk@montferland.info	(ma-di-wo-do)

10 Karin Wensink, regionaal	consulent	leer-	en	kwalifi-

catieplicht	Oost-Achterhoek,	06-13344593,	

 karin.wensink@jouwunit.nl (ma-di-do)

11 Monique Lenting, gemeente	Montferland,	0316-

291596,	m.lenting@montferland.info	(ma-di-wo)

12 Annelies Engelberts, gemeente	Doetinchem,	0314-

377328,	leerplicht@doetinchem.nl.	(ma-di-do)

13 Wim Dijkman, gemeente	Berkelland,	0545-250451,

 w.dijkman@gemeenteberkelland.nl. 

14 Desiree Langelaar, gemeente	Bronckhorst,	0575-

750491,	d.langelaar@bronckhorst.nl.	(di-wo-do)

15 Janny Wijnbergen, gemeente	Bronckhorst,	0575-

750490,	j.wijnbergen@bronckhorst.nl	(ma-di-vr)

16 Bianca Poelhuis, gemeente	Oost	Gelre,	0544-

393209,	b.poelhuis@oostgelre.nl	(ma-wo-do)
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Voor u ligt het regionale jaar-

verslag van de leer- en kwali-

ficatieplicht en de Regionaal 

Meld- en Coördinatiefunctie 

(RMC) regio Achterhoek. 

In het jaarverslag staan de gegevens over de leer- en 

kwalificatieplichtige jongeren en de voortijdig school-

verlaters over het schooljaar 2012/2013. Daarnaast 

worden ontwikkelingen genoemd, waaronder het re-

gionaal verzuimprotocol, wijzigingen in de BOA-oplei-

ding en de registratie RMC/DUO (= Dienst Uitvoering 

Onderwijs). De regio Achterhoek bestaat uit negen 

gemeenten, namelijk: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, 

Doesburg, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude 

IJsselstreek en Winterswijk.

Jaarverslag

2012/2013 
Regionaal jaarverslag leer- en 
kwalificatieplicht en RMC voor 
voortijdig schoolverlaten

De uitvoerders
De regio kent zowel leerplichtamb-
tenaren (lpa) als regionaal consu-
lenten leer- en kwalificatieplicht 
(rclk). Leerplichtambtenaren houden 
het verzuim van de jongeren in het 
basis- en voortgezet onderwijs in de 
gaten. Regionaal consulenten leer- 
en kwalificatieplicht (rclk) houden 
zich bezig met jongeren die verzui-
men of dreigen uit te vallen binnen 
het middelbaar beroepsonderwijs. 

Zowel de lpa’s als de rclk’s onder-
houden contacten met de scholen en 
zorgen ervoor dat alle leerlingen die 
er horen te zitten ook daadwerkelijk 
op school aanwezig zijn. Vanuit het 
RMC werken daarnaast trajectbege-
leiders Scholing en Werk. Zij zijn ver-
antwoordelijk voor het terug bege-
leiden van schoolverlaters van 18 tot 

23 jaar naar school. Dit kan ook in 
combinatie met werk. Het doel is dat 
deze jongeren alsnog een diploma 
op startkwalificatieniveau halen. De 
rclk’s en trajectbegeleiders werken 
onder de vlag van JOUW Unit. 
JOUW Unit is een samenwerking 
tussen het UWV WERKbedrijf, de 
gemeenten en het Graafschap 
College. De scholen hebben een 
belangrijke taak in het melden van 
in- en uitschrijvingen van leerlingen. 
De gemeenten zijn verplicht om dit 
bij te houden in een leerplichtadmi-
nistratie. Op deze manier wordt de 
schoolcarrière gevolgd.

Leerplicht

Alle kinderen/jongeren in de leef-
tijd van 5 tot en met 16 jaar die in 
Nederland wonen of verblijven zijn 
leerplichtig. 

Kwalificatieplicht
Na de leerplicht zijn jongeren kwa-
lificatieplichtig tot hun 18e verjaar-
dag of tot het moment waarop zij 
een havo, vwo of mbo-2 diploma 
hebben behaald.

RMC
Een voortijdig schoolverlater 
(vsv’er) is iemand tussen de 12 en 
23 jaar die zonder startkwalificatie 
het onderwijs verlaat. Een start-
kwalificatie is een diploma havo, 
vwo of een mbo-diploma op niveau 
2 of hoger.

Susanne 
Papen is 
sinds half 
mei 2013 
benoemd 
in de 
functie 
van RMC 

coordinator voor de regio 
Achterhoek. Hierna stelt ze 
zichzelf voor.
‘In de voor mij nieuwe functie 
van RMC coordinator voel ik 
me als een vis in het water. 
Met veel plezier en enthousi-
asme ben ik ingewerkt door 
mijn voorganger. Nu, ruim een 
half jaar later, vind ik meer en 
meer mijn eigen weg. En heb 
ik gelukkig nog enorm veel te 
leren, want blijven ontwikkelen 
is voor mij een voorwaarde om 
me goed te voelen in het werk.  
Na een periode in het buiten-
land gewerkt te hebben, heb 

ik HBO Facility Management 
afgerond en als leidinggevende 
binnen en buiten gemeenten 
gewerkt. Het werd tijd voor 
mij voor een andersoortige 
functie. Wat me erg aanspreekt 
in deze functie is de afwis-
seling, de maatschappelijke 
relevantie, en het feit dat het 
terugdringen van voortijdig 
schooluitval alleen bereikt 
kan worden in goede samen-
werking met onder meer het 
onderwijs. Het zou mooi zijn 
om in deze RMC regio, op onze 
eigen manier een fundamen-
tele bijdrage te kunnen leveren 
aan de landelijke doelstellin-
gen om het aantal VSV ‘ers 
te minimaliseren tot 25.000 
landelijk in 2016. 
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Leerplichtambtenaren Achterhoek

Dag van de leerplicht Coördinator RMC Achterhoek

Op 21 maart  2013 vond de Dag van de Leerplicht 2013 in Doetinchem in plaats in het Graafschap sta-
dion. Tijdens deze dag werd ook het Regionaal Verzuimprotocol Achterhoek gepresenteerd.
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