Nieuwsbrief

Regionale samenwerking Leerplicht en RMC
nummer 1 -2020

In deze nieuwsbrief willen wij u informeren over ontwikkelingen op het gebied
van leerplicht en voortijdig schoolverlaten in de Kop van Noord-Holland
(Den Helder, Texel, Schagen en Hollands Kroon).
Er is door deze gemeenten gekozen voor een regionale samenwerking in de vorm van een
netwerkorganisatie. De samenwerking heeft als doel:
○ Het versterken van effectiviteit van Leerplicht en RMC via een regionale visie, koers en aansluiting
op het breder sociaal domein
○ Uniformering van rolopvatting en werkwijze richting scholen, leerlingen en ouders
○ Toename van kwaliteit via uitwisseling van informatie en ervaringen
○ Toename van efficiency in administratie en registratie
○ Toename van continuïteit en afname van kwetsbaarheid

Leerplicht en RMC

Corona en MBO

De insteek van RMC (regionale meld- en
coördinatiefunctie voortijdige schoolverlaters)
en leerplicht is om jongeren tot 23 jaar zo
effectief mogelijk te ondersteunen in het
bereiken van de hoogst haalbare en best
passende maatschappelijke positie.
Zie ook www.ingrado.nl

Wanneer de student in het MBO de
stage te risicovol vindt onder de huidige
omstandigheden geldt het volgende: als de
student de bol-stage tijdelijk niet wil volgen
omdat dit naar zijn/haar opvatting tot een te
risicovolle situatie leidt, meldt hij/zij dit bij de
instelling en het leerbedrijf om samen naar
een oplossing te zoeken.

Spreekuur leerplicht op scholen
Verschillende scholen in de regio maken
gebruik van een leerplichtspreekuur. Het
spreekuur is bestemd voor leerlingen die
herhaaldelijk hebben verzuimd of te laat
zijn gekomen, maar waarbij nog geen sprake
is van wettelijk verzuim (16 uur in vier
aaneengesloten weken).
Tijdens het spreekuur gaat de
leerplichtambtenaar het gesprek aan
met de leerling om de reden van het
verzuim te achterhalen en om herhaling te
voorkomen. Ons gesprek heeft daarmee een
waarschuwend, maar ook preventief karakter.
De volgende punten zijn daarbij van belang:
○ De melding betreft beginnend verzuim
○ School heeft zelf actie ondernomen volgens
het eigen verzuimprotocol door bijvoorbeeld
contact met ouders of het inhalen van uren
○ Ook bij een spreekuur moet een melding
via DUO gedaan worden onder de noemer
‘Overig verzuim’
○ Verwijdering uit de lessen is geen
ongeoorloofd verzuim
○ De school zorgt voor de uitnodiging voor
het spreekuur
○ Ouders mogen aanwezig zijn, maar ook
zonder ouders gaat het gesprek door

Corona
Vanaf het huidige schooljaar (2020-2021)
geldt dat voor het PO, VO en mbo er volledig
en regulier gehandhaafd kan worden.
Iedereen heeft dan kunnen wennen aan het
feit dat de school weer open is.
De leerplichtambtenaar werkt volgens
de Methodische Aanpak Schoolverzuim
bekijk het filmpje:
https://youtu.be/1VXv_VUZNdc
Uit het eerste onderzoek van de
leerplichtambtenaar wordt voor de best
passende route van de MAS gekozen.
Dit geldt dus ook voor:
○ Kinderen of jongeren met een
kwetsbare gezondheid;
○ Kinderen of jongeren met familieleden
met een kwetsbare gezondheid;
○ Ouders of leerlingen/studenten met
corona angst;
Als blijkt dat zij het door de school aangeboden
onderwijsprogramma (waarbij al dan niet
sprake is van afstandsonderwijs als
maatwerkoplossing) niet volgen.

Als dat niet lukt, kunnen de student of de
school een melding doen bij SBB. Een adviseur
van SBB kijkt dan samen met de school of
een vervangende reeds erkende stageplek
in de buurt beschikbaar is. Als ook dat echt
onmogelijk is, wordt van de school verwacht
dat deze zorgt dat de student alsnog zoveel
mogelijk leerdoelen op een andere manier
kan behalen zodat studievertraging tot een
minimum wordt beperkt.
Het kan echter zo zijn dat vervangende
activiteiten naar het oordeel van de school
niet voldoende zijn om aan de diploma-eisen
te voldoen en een deel van de stage later toch
moet worden ingehaald. Dit kan leiden tot een
langere opleidingsduur.
Als een leer- of kwalificatieplichtige student
de stage zonder melding onderbreekt en/of
vervolgens niet wil meewerken aan genoemde
alternatieven (vervangende stageplek,
vervangende activiteiten en/of later inhalen),
moeten de gemiste uren worden geregistreerd
en gemeld als ongeoorloofd verzuim.

Nu Corona weer oplaait
verwijzen we graag naar de
site van het RIVM voor de
laatste updates
https://www.rivm.nl/coronaviruscovid-19/actueel

Vriendelijk verzoek aan de scholen om
de DUO-melding zo volledig mogelijk
in te vullen dit met als doel om de
opstartfase van een verzuimmelding
voor de leerplichtambtenaar zo efficiënt
mogelijk in te richten

Dit was de kick-off van onze

eerste regionale nieuwsbrief.
Vanaf nu zullen er nog meer volgen.
In de volgende nieuwsbrief o.a.
meer aandacht voor regionale
voorzieningen zoals het
Jongerenpunt en Incluzio.
Dus houd uw mailbox in de gaten!
Met vriendelijke groet, vanuit de regio.
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Inge Wajer - Leerplichtambtenaar
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Monique van Trierum - Administratie
0223 678440 - 06 50086193
m.van.trierum@denhelder.nl

Hollands Kroon
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clementinehordijk@hollandskroon.nl
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Schagen
Anja Dekker
Anja.Dekker@schagen.nl
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Jacco Zoon
Jacco.Zoon@schagen.nl
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Het algemene mailadres is:
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Debby Ludwig - Administratie
0224 210787 - 06 43843738
debby.ludwig@schagen.nl
In Schagen wordt gewerkt in wijkteams.
De wijkteamconsulenten zijn zowel
Leerplichtambtenaar als RMC

Texel
Ilse Tolhuijs
itolhuijs@texel.nl
Arjen Boerhorst - RMC con. Kwetsbare jongeren
0222 362108 - 06 83586136
ABoerhorst@texel.nl
José Goënga-Verkaik - Administratie
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jgoenga-verkaik@texel.nl
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Carina Haakman RMC
carinahaakman@hollandskroon.nl
06 12938589
Judy Arbouw
judy.arbouw@schagen.nl
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