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Kennisnemen van
Het jaarverslag Leerplicht en RMC 2020-2021.
Inleiding
We houden u graag op de hoogte van onze inspanningen om kinderen en jongeren in de gemeente
Goirle en de regio Midden-Brabant kansen op een goede ontwikkeling te geven. Elk jaar informeren
wij u daarom door middel van het jaarverslag Leerplicht en RMC1 over de uitgevoerde activiteiten om
verzuim en voortijdig schoolverlaten tegen te gaan.
In elke RMC-regio wordt een regionaal programma uitgevoerd, dit programma wordt opgesteld door
de contactschool van de regio (in onze regio is dit Onderwijsgroep Tilburg) samen met de RMCcontactgemeente (Tilburg). De uitvoering van de maatregelen in het programma moeten een
bijdrage leveren aan de landelijke vermindering van het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters. In
het programma worden streefcijfers opgenomen voor de uit te voeren maatregelen. De regionale
streefcijfers zijn gepubliceerd in het Uitvoeringsprogramma vsv 2020-2024. In schooljaar 2020-2021
zijn door de regio Midden-Brabant de volgende resultaten behaald:
Indicator
gerealiseerd
streefcijfer
Resultaat
Percentage nieuwe
2,1%
2,2%
Streefcijfer gehaald
vsv’ers in de RMCregio
Percentage vsv’ers
21,93%
31%
Streefcijfer niet
dat een jaar later
gehaald
een opleiding volgt
Percentage vsv’ers
36,44%
36%
Streefcijfer gehaald
dat een jaar later
werk heeft
Het jaarverslag vindt u bij deze brief gevoegd. In dit deel van deze raadsinformatiebrief vat ik het
jaarverslag voor u samen.
Informatie
In het jaarverslag Leerplicht RMC 2020-2021 is aangegeven welke inspanningen team leerplicht/RMC
heeft verricht tijdens het verslagjaar en het jaarverslag geeft een weergave van de verzuimcijfers van
het afgelopen schooljaar zoals die in oktober via de jaarlijkse leerplichttelling worden doorgegeven
aan DUO.
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RMC staat voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten.
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30 augustus 2022

Het jaarverslag Leerplicht RMC 2020-2021 is een regionaal jaarverslag dat is opgesteld door de
gemeente Tilburg waarin ook gegevens zijn opgenomen van de omliggende regiogemeenten.
Leerplicht is een lokale taak, die in de regio Midden-Brabant per 1 augustus 2021 regionaal wordt
georganiseerd.
De gemeente Tilburg is centrumgemeente voor de regionale RMC/VSV taak. Dit betekent dat de
gemeente Tilburg juridisch eigenstandig de bevoegdheid heeft om deze taak uit te voeren voor 8
gemeenten in de RMC-regio 35.
Resultaten Team Leerplicht schooljaar 2020-2021 gemeente Goirle
Team leerplicht heeft 29 leerlingen uit Goirle die absoluut verzuimden2 ondersteund. 2 van hen
kregen een vrijstelling, 12 leerlingen werden (terug) naar school begeleid; 4 leerlingen werden
begeleid naar RMC; 7 leerlingen verhuisden naar een plaats buiten de regio; 4 meldingen bleken
onterecht. Hieruit blijkt dat Goirle geen grote opgave heeft wanneer het gaat om absoluut verzuim.
Team leerplicht heeft 115 casussen van relatief verzuim3 verwerkt voor leerlingen uit Goirle. 68
leerlingen verzuimden meer dan 16 uur binnen 4 weken; 0 leerlingen pleegden langdurig relatief
verzuim. Er zijn 3 gevallen van luxeverzuim verwerkt. 44 keer was er sprake van overig verzuim. In de
regio zijn de verzuimmeldingen per gemeente uiteenlopend, waarbij Goirle in de middenmoot zit.
Cijfers RMC
Team RMC had in totaal 6364 contactmomenten met jongeren in schooljaar 2020-2021. In totaal zijn
er 62 verzuimmeldingen gedaan van jongeren uit Goirle; waarvan 40 meldingen 16 uur of meer
binnen 4 weken en 16 meldingen 18+ verzuim.
Zowel landelijk, als regionaal, als lokaal nam het aantal voortijdige schoolverlaters toe ten opzichte
van het schooljaar ervoor: landelijk van 1,72% naar 1,82%; regionaal van 1,89% naar 2,10% en in
Goirle van 0,47% naar 0,56%.
Minister Dijkgraaf schreef een brief aan alle contactgemeenten, waarin hij de volgende mogelijke
verklaringen noemde voor de toename: 1) doorwerking crisismaatregelen 2019 – 2020. Door het
vervallen van het examen zijn jongeren doorgestroomd die anders mogelijk niet waren
doorgestroomd en zij vallen nu mogelijk uit; 2) verkeerde studiekeuzes door andere invulling open
dagen door Covid; 3) toename mentale problemen bij jongeren; 4) arbeidsmarkt door de groeiende
economie. Onze regionale ervaring is dat de geluiden uit het veld overeen komen met de mogelijke
verklaringen van de minister.
Vervolg
Met het Uitvoeringsplan ambities LEA 2022 – 2026 en het Goirles Programma Onderwijs 2021 – 2025
zetten we in op het vergroten van de ontwikkelkansen van kinderen in Goirle. In beide plannen is ook
aandacht voor leerlingen die verzuimen en thuiszitters.
Bijlagen
1. Jaarverslag Leerplicht en RMC 2020 – 2021.
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Absoluut verzuim houdt in dat een leer- of kwalificatieplichtig kind niet staat ingeschreven op een school of
onderwijsinstelling.
3
Een leer- of kwalificatieplichtig kind staat wel ingeschreven op een school of onderwijsinstelling, maar
verzuimt zonder geldige reden les- en/of praktijktijd.

