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Informatienota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: rmc-jaarverslag 2020-2021
Kernboodschap
Jaarlijks brengt de gemeente Nijmegen, conform artikel 25 van de Leerplichtwet, een
jaarverslag uit over de resultaten van het vsv-beleid. De gemeente Nijmegen is
contactgemeente voor de regio voor de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie.
In het schooljaar 2020-2021 werd er voor de gemeente Wijchen 224 keer een rmcmelding gedaan. Dit is een lichte stijging ten opzichte van het vorige schooljaar die
verklaard wordt door een beter zicht op de leerlingen door de scholen. Opgemerkt wordt
dat er desondanks nog steeds een geringer aantal meldingen is dan in eerdere
schooljaren.
In het schooljaar 2020-2021 hebben 65 jongeren uit de gemeente Wijchen voortijdig het
onderwijs verlaten. Daarvan waren 10 jongeren afkomstig uit het VO en 55 uit het MBO.
Dit is een stijging ten opzichte van het schooljaar 2019-2020 die vooral verklaard wordt
uit de gevolgen die Corona heeft gehad op de schoolgang en studiekeuzes van leerlingen.
Door de schoolsluitingen vanwege de Corona-pandemie groeide het aantal zorgvragen
van leerlingen.
Eerdere besluiten
Niet van toepassing
Toelichting
De begrippen RMC en VSV zijn met elkaar verbonden, maar omvatten verschillende
groepen jongeren en hebben verschillende taken en doelstellingen. Gemeenten hebben
vanuit de RMC-wetgeving de taak om jongeren van 18 tot 23 jaar, die zonder
startkwalificatie het onderwijs verlaten, in beeld te houden en terug te begeleiden naar
onderwijs, werk, ondersteuning of een combinatie hiervan. Met de uitvoering van deze
taken zorgen we voor het voorkomen van voortijdig schoolverlaten (VSV). De RMCfunctie wordt uitgevoerd in RMC-regio’s. Wijchen behoort tot de regio Rijk van Nijmegen.
Vanaf schooljaar 2019-2020 heeft Bureau Leerplicht van de gemeente Nijmegen de vsvmonitoringstaken overgenomen van het Werkbedrijf. Het Werkbedrijf rapporteerde in
voorgaande jaren over de instroom van vsv’ers bij het jongerenteam. Hierdoor was het
aantal rmc-meldingen (met name van jongeren die aan het werk zijn) in 2019-2020
hoger dan in de schooljaren daarvoor. Dit schooljaar zien we, waarschijnlijk mede door
Corona, juist een daling van het aantal rmc-meldingen.
Het Ministerie van OCW maakt in maart 2022 de voorlopige vsv-cijfers over het
schooljaar 2020-2021 bekend. In het jaarverslag 2020-2021 wordt daarom op basis van
de eigen vsv-meldingen gerapporteerd over de aanpak van voortijdig schoolverlaters. De
ervaring leert dat de landelijke cijfers niet tot nauwelijks afwijken van onze eigen data.
De rmc- en vsv-taken worden uitgevoerd door een samenwerking van onderwijs,
werkbedrijf en gemeenten.
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Gevolgen
Veel thuisonderwijs
Door de schoolsluiting en andere gevolgen van de Corona-pandemie hebben veel
leerlingen online thuisonderwijs gevolgd. Voor de scholen, leerplichtambtenaren en rmcconsulenten was het soms lastig om in contact te komen met de leerlingen over verzuim.
Daar waar signalen waren over andere problematiek werden de juiste
hulpverleningsinstanties ingeschakeld.
Weinig verzuim
De regio ontving 1500 verzuimmeldingen. Dit aantal is vergelijkbaar met vorig
schooljaar, maar aanzienlijk lager dan de schooljaren daarvoor. Scholen waren goed in
staat om het onderscheid te maken tussen geoorloofd en ongeoorloofd verzuim. Bij
ongeoorloofd verzuim bleek na het inschakelen van leerplicht dat dit soms gerelateerd
was aan corona, de quarantainemaatregelen of bereidheid naar school te gaan.
Veruit de meeste leerlingen gaan na een melding weer naar school. Er worden relatief
steeds minder meldingen doorgezet naar bureau Halt of afgedaan met een proces
verbaal. Dit past bij de gewenste ontwikkeling waarbij leerplichtambtenaren steeds
minder handhavend en meer hulpverlenend optreden.
Meer hulpvragen door schoolsluitingen
Maar cijfers zeggen niet alles over hoe het gaat met de jongeren in onze regio en in de
gemeente Wijchen. Want een afname van het aantal verzuimmeldingen en vsv-ers zegt
niet alles over de onderwijskwaliteit en het welbevinden van onze leerlingen.
De meeste leerlingen bleken veerkrachtig genoeg in de coronaperiode. Toch waren er
ook jongeren die leerachterstanden opliepen en last hadden van het gemis aan sociale
contacten en gevoelens van eenzaamheid. Deze jongeren meldden zich met een
hulpvraag.
Toename aantal voortijdig schoolverlaters
Er zijn regionaal 3300 vsv-meldingen ontvangen. Daarvan waren 283 meldingen over
jongeren woonachtig in de gemeente Wijchen.
Niet al deze meldingen betreft nieuwe voortijdig schoolverlaters. Een deel van de
meldingen bestaat uit leerlingen die vanuit het buitenland een opleiding in Nijmegen
volgen. En een groot deel van de meldingen betreft hercontroles.
In het schooljaar 2020-2021 hebben 65 jongeren voortijdig het onderwijs verlaten.
Daarvan waren 10 jongeren afkomstig uit het VO en 55 uit het MBO. Dit is een stijging
ten opzichte van het schooljaar 2019-2020.
Deze stijging wordt landelijk in verband gebracht met de corona-pandemie waarbij
verschillende samenhangende factoren mogelijk een rol spelen:
- Mbo-instellingen hebben de ruimte gekregen om sommige studenten langer in
school te houden en niet uit te schrijven. Door het vervallen van het centraal
examen 2020 zijn jongeren geslaagd en doorgestroomd naar het mbo die dat
onder normale omstandigheden niet hadden gedaan. Sommige jongeren lijken
alsnog te zijn uitgevallen.
- Een toename van het aantal jongeren dat een verkeerde studiekeuze heeft
gemaakt, o.a. omdat open dagen anders of niet door konden gaan. Hierdoor
kregen de studenten toch een minder goed beeld van de opleiding of kwamen
verwachtingen niet uit.
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Toename van mentale problemen bij studenten. Het CBS heeft aangetoond dat er
een duidelijk verband bestaat tussen het hebben van psychische problemen en de
kans op voortijdig schoolverlaten. Er zijn sterke aanwijzingen dat mentale
problematiek door de crisis is aangewakkerd. Veel onderwijs moest op afstand
plaatsvinden wat leidde tot onder andere meer motivatieproblemen, eenzaamheid
en slaapproblemen.
Bij een groeiende economie wordt werken, als alternatief voor een opleiding,
aantrekkelijker. Er kan dan ongediplomeerde uitstroom naar werk plaatsvinden.
Het is nog niet duidelijk in welke mate dit echt een verklaring is voor vsv.

Het vsv-percentage in het Rijk van Nijmegen is 1,86% en is daarmee exact in lijn met
het landelijke percentage.
Communicatie
Niet van toepassing
Uitvoering of Vervolgstappen
Niet van toepassing
Geheimhouding
Niet van toepassing

Nee

Pagina 3 van 3

