Nieuwsbrief Bureau Leerplicht
Met deze nieuwsbrief wil Bureau Leerplicht u informeren over een aantal actuele ontwikkelingen.
Samengaan RMC Trajectbureau en Leerplicht
Met ingang van 1 augustus 2018 verzorgt Bureau Leerplicht Nijmegen naast de uitvoering van de
Leerplichtwet ook de verzuimmeldingen van de 18-23 jarigen.
Deze taak werd tot 1 augustus 2018 uitgevoerd door het RMC Trajectbureau, op het ROC
Dat betekent concreet dat ook de verzuimmeldingen van jongeren tussen 18 en 23 jaar zonder
startkwalificatie zullen worden opgepakt door Bureau Leerplicht. Bekende gezichten van het RMC
Trajectbureau (Marion van Meegen, Cinthia de Coster en Hans de Vaan) werken als RMC consulent bij
Bureau Leerplicht.
Wat is RMC?
RMC staat voor Regionale Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten. Doel van het RMC is het
scheppen van voorwaarden voor jongeren om de voor hen hoogst haalbare en meest passende onderwijsen/of arbeidsmarktpositie te bereiken. Het betreft hier jongeren tot 23 jaar.
Taak RMC
Het RMC omvat drie taken (vastgelegd in wetgeving):
- een sluitende melding en registratie van alle jongeren tussen 18 en 23 jaar die niet op school zitten
en nog geen startkwalificatie hebben behaald.
- coördineren en initiëren van de samenwerking tussen alle belangrijke partijen die te maken hebben
met deze jongeren en het onderhouden van dit netwerk.
- benaderen en zorgdragen voor de begeleiding van jongeren die zijn uitgevallen, gericht op
terugleiden naar school, naar werk, of een combinatie daarvan.
De eerste twee taken worden sinds 1 augustus jl. uitgevoerd door Bureau Leerplicht. De laatste taak
wordt uitgevoerd door het WerkBedrijf Rijk van Nijmegen (naam aanspreekpunt: Luuk Samson).
Meldplicht scholen/onderwijsinstellingen
Scholen/onderwijsinstellingen hebben een wettelijke meldplicht. Voor leerplichtige jongeren is dit
(vermoedelijk) ongeoorloofde afwezigheid van 16 uren les- of praktijktijd in een periode van vier
aaneengesloten weken. Meldenswaardig verzuim dient te worden gemeld bij het Verzuimloket van DUO.
Jongeren in de leeftijd van 18 tot 23 jaar, zonder startkwalificatie die zonder geldige reden geen
onderwijs volgen, moeten door school/onderwijsinstelling worden gemeld bij het Verzuimloket van DUO.
Ook bij deze leeftijdsgroep gaat het om een ongeoorloofde afwezigheid van 16 uren les- of praktijktijd in
een periode van vier weken.
DUO geeft de melding door aan de gemeente. Deze meldplicht geldt ook voor jongeren tot 23 jaar die bij
een opleiding worden uitgeschreven of verwijderd.
Een leerling die in behandeling is bij een leerplichtambtenaar en die gedurende deze periode 18 jaar
wordt, dient bij aanhoudend verzuim opnieuw te worden gemeld bij DUO. Deze melding zal worden
opgepakt door de RMC consulent.
Als de school/onderwijsinstelling zorgen heeft over de leerling, dan kan er eerder worden gemeld.
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Intake het hoe en waarom.
Na een melding via DUO wordt de melder benaderd door een medewerker van Bureau Leerplicht en volgt
een telefonische intake (door een beëdigd leerplichtambtenaar). Tijdens deze intake worden vragen
gesteld over de reden van het verzuim en eventuele acties die door de school/ onderwijsinstelling zijn
ondernomen. Tevens ontvangen wij graag een recent verzuimoverzicht.
Door deze intakeprocedure wordt het dossier zo compleet mogelijk gemaakt zodat de desbetreffende
leerplichtambtenaar of RMC consulent de melding snel en adequaat in behandeling kan nemen.
Deze intake geeft invulling aan de wettelijke taak van Bureau Leerplicht, zoals deze in artikel 18 van de
Leerplichtwet te vinden is: “De hoofden geven aan burgemeester en wethouders en aan de ambtenaar alle
inlichtingen die deze in verband met de uitvoering van deze wet verlangen”.
Nieuwe vastgestelde verzuimprotocollen
In maart 2018 is het geactualiseerde Verzuimprotocol Primair Onderwijs Nijmegen en het
geactualiseerde Regionale Verzuimprotocol Voortgezet (Speciaal) Onderwijs vastgesteld. De belangrijkste
wijzigingen ten opzichte van de vorige versies betreffen aanpassingen als gevolg van veranderde
wetgeving (denk aan passend onderwijs) en de signalerende functie van leerplicht aan de inspectie.
Verder zijn er afspraken gemaakt over hoe om te gaan met ziekteverzuim en wanneer frequent of
langdurig ziekteverzuim bij de jeugdarts en/of leerplicht gemeld moet worden.
In de verzuimprotocollen is de gemeente met de schoolbesturen een adviserende rol m.b.t. het verzuimbeleid voor
de leerplichtambtenaar overeengekomen. Op deze manier brengen school/onderwijsinstelling en leerplicht
eventuele ontwikkelpunten in beeld, in de veronderstelling dat alle partijen de intentie hebben om het
verzuimbeleid op orde te hebben en te houden en daarmee te voldoen aan de Leerplichtwet. De
leerplichtambtenaren scholenbenadering bezoeken jaarlijks de school/onderwijsinstelling. In deze bezoeken
worden ervaringen met de uitvoering van het verzuimbeleid besproken en geëvalueerd. In de verzuimprotocollen
is afgesproken dat, waar nodig, partijen de uitvoeringspraktijk bijstellen. Van dit schoolbezoek wordt een verslag
gemaakt. Dit verslag wordt aan de schoolleiding en het bestuur gestuurd. De onderwerpen van gesprek zijn o.a.:
in-en afschrijvingen, verzuimregistratie, verzuimmeldingen, vrijstellingen, schorsingen, verwijderingen en
verzuimbeleid.
Schorsingen en AVG:
Net als vele van onze samenwerkingspartners, is ook Bureau Leerplicht zich nog aan het beraden op de
consequenties van de AVG. De branche organisatie voor leerplicht, Ingrado, is zich hier eveneens nog op
aan het beraden. Vanuit Bureau Leerplicht zal u verder geïnformeerd worden als alle consequenties ten
aanzien van de huidige werkwijze helder zijn. Er is echter één wijziging die al wel helder is en dat is dat
Bureau Leerplicht, met ingang van heden, schorsingsbrieven niet meer mag ontvangen. Het gaat bij een
schorsing om geoorloofd verzuim en leerplicht mag alleen ongeoorloofd verzuim gemeld krijgen.

Algemene contactgegevens Bureau leerplicht
Bureau Leerplicht 024-329 8003
Leerplicht@nijmegen.nl
RMC@nijmegen.nl
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