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 Kennisnemen van 
Het jaarverslag Leerplicht en RMC 2018-2019.  
 
 Inleiding 
Het college stelt ieder jaar het jaarverslag Leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatie (RMC) vast 
met daarin het gevoerde leerplichtbeleid van het desbetreffende jaar. Dit verslag wordt door het 
college ter informatie voorgelegd aan de gemeenteraad (Leerplichtwet art. 25). In het jaarverslag is 
de aard en de omvang van het schoolverzuim van jongeren woonachtig in de gemeente Goirle in 
beeld gebracht. In deze raadsinformatiebrief staan kort samengevat de belangrijke resultaten en in 
de bijlage treft u het volledige verslag aan. 
 
 Informatie 
Gemeente Tilburg voert voor de gemeente (en 7 andere gemeenten) de Regionale Meld- en 
Coördinatie (RMC) functie uit en verricht voor een aantal gemeenten de leerplichtfunctie. Ook stelt 
de gemeente Tilburg het jaarverslag op over de uitvoering en de handhaving van de leerplichtwet en 
de uitvoering van de RMC-functie voor al deze gemeenten. Zowel de uitvoering van de leerplicht als 
de begeleiding van voortijdig schoolverlaters door RMC-traject begeleiders heeft als doel dat zoveel 
mogelijk leerlingen of jongeren tot 23 jaar hun schoolloopbaan afmaken en minimaal een 
startkwalificatie behalen. 
 
De gemeente Tilburg voert de leerplichtfunctie ook voor de gemeente Goirle uit. Wij ervaren de 
samenwerking als zeer prettig. 
 
Resultaten 
De gemeente Goirle kent geen grote problemen met absoluut verzuim (geen inschrijving op een 
school) en met het relatief verzuim (wel een inschrijving op een school, maar ongeoorloofd afwezig). 
Het verzuim is, in vergelijking met andere regiogemeenten, gelijk tot een paar procent lager.  
 
Jongeren tussen de 18 – 23 jaar die nog niet in het bezit zijn van een startkwalificatie en die 
verzuimen van school worden ook gemeld. In de regio zijn de verzuimmeldingen 18+ per gemeente 
uiteenlopend, waarbij wij in de middenmoot zitten. 
 
Als jongeren tussen de 12-23 jaar zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten noemen we dat een 
voortijdig schoolverlater (Vsv’ers). Landelijk is er een lichte stijging van Vsv´ers te zien. Binnen de 
gemeente Goirle is hier ook sprake van. Percentueel hebben wij een iets lager aantal Vsv´ers dan het 
landelijke gemiddelde. Om deze toename van Vsv´ers tegen te gaan zijn er voor het schooljaar 2019-
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2020 een aantal actiepunten ingezet zoals het versterken van de samenwerking tussen de 
regiogemeenten en het optimaliseren van de werkprocessen 
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