Visie

LEERPLICHT/RMC

CONTROLE EN HULP BIJ SCHOOLVERZUIM EN
VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN
Voortijdig Schoolverlaten (VSV)
De gemeenten Weert en Nederweert willen Voortijdig Schoolverlaten (VSV)
tegengaan en er voor zorgen dat een zo groot mogelijk aantal jongeren een
startkwalificatie behaalt (dat wil zeggen een HAVO, VWO of MBO niveau 2
diploma). Het behalen van een startkwalificatie is van groot belang voor de
kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt. Het blijkt namelijk dat je met een
diploma een betere en duurzamere baan kunt krijgen.
Leerplicht
Als iemand niet naar school gaat, komt de leerplichtambtenaar in beeld.
Leerplicht geldt tot 18 jaar en toezicht op de Leerplichtwet is een taak van de
gemeente. Leerplichtambtenaren zijn er niet alleen om de leerling op de vingers
te tikken, ze zijn er ook om een oplossing te vinden voor problemen waarmee
leerlingen kampen.
Spijbelgedrag is vaak een duidelijk signaal dat er iets aan de hand is. De school
meldt verzuim (afwezigheid zonder geldige reden) aan de leerplichtambtenaar.
Deze gaat in samenwerking met school de reden voor het verzuim uitzoeken.
Het komt ook vaak voor dat ouders of leerlingen zelf een afspraak met de
leerplichtambtenaar maken om een oplossing voor een bepaald probleem te
zoeken.
RMC
Vanaf 18 jaar stopt de leerplicht, maar willen wij als gemeente Voortijdig
Schoolverlaten (VSV) tegen gaan. Het RMC (Regionaal Meld en Coördinatiefunctie
voortijdig schoolverlaten) van de gemeente doet dit door jongeren die stoppen
met onderwijs of jongeren die dreigen uit te vallen, actief te benaderen.
Ze worden gestimuleerd en begeleid om een diploma te gaan halen. De RMCconsulent heeft gesprekken met jongeren, adviseert wat de mogelijkheden zijn
op het gebied van onderwijs en werk en helpt hen om dit te bereiken. Daarbij is
er ook aandacht voor eventuele problemen of belemmerende omstandigheden
die de jongeren ervaren.
Samenwerking
Om problemen aan te pakken en passende oplossingen te vinden, werkt het
team Leerplicht en RMC nauw samen met het onderwijs en allerlei organisaties
en instanties die verantwoordelijk zijn voor het welzijn van jeugd en jongeren.

Binnen de gemeente Weert
en Nederweert wil het team
leerplicht/RMC
schoolverzuim en
schooluitval minimaliseren.
Het doel is om jongeren
zoveel mogelijk een
startkwalificatie te laten
behalen zodat de kans op
arbeidsparticipatie
gemaximaliseerd wordt.
Hiervoor kunnen
verschillende middelen
worden ingezet. Het team
onderscheidt zich hierin
door naast handhaving
vooral te investeren in
preventie. De jeugd van 4
tot 23 jaar staat hierbij
centraal.
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Miranda Teunissen
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(0495) 575460
m.teunissen@weert.nl
Theo Vialle
Leerplichtambtenaar/
RMC consulent
(0495) 575459
t.vialle@weert.nl
Pierre Wilhelmus
Leerplichtambtenaar/
RMC consulent
(0495) 575834
p.wilhelmus@weert.nl
Els Rombouts
Coördinator Leerplicht/RMC
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HEB JIJ HET? EEN OPLEIDING?
EEN DIPLOMA? EEN BAAN?
Met een leuke baan en een goed salaris ga je heel wat prettiger door het leven.
Om zo’n baan te krijgen is een beroepsdiploma van groot belang.
Soms zit het door omstandigheden even tegen waardoor het niet lukt met school en werk.
Je kunt dan wel een steuntje in de rug gebruiken.
Wij steken samen met jou energie in het behalen van jouw doel:
Een opleiding volgen en een diploma behalen, eventuele problemen aanpakken en aan het werk in een baan
die bij jou past.
Dit doen we door persoonlijke begeleiding en samenwerking met instanties en organisaties die jongeren helpen.
Ben je tussen de 16 en 23 jaar en heb je nog geen vwo-, havo-, of mbo2-diploma?
Bel of mail ons dan voor een afspraak, dan kunnen we samen aan de slag.
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