Helaas konden we met ons gezin niet buiten de schoolvakanties
een lang weekend weg.
Ouders van Marit (6)
Ik vond alles niks, wat een gezeur thuis en op school ook.
De leerplichtambtenaar nam mijn problemen serieus.
Mark (15)
De leerplichtambtenaar dacht met mij mee!
Moeder van Maaike (8)
Ik wilde niet naar school, ik wilde werken.
Carolien (16)
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Via het RMC heb ik een beroepskeuzeonderzoek gedaan en nu
zit ik op de juiste plek.
Jeroen (19)
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Na 2 jaar werken was ik er wel achter dat je zonder diploma’s niet
veel verder komt.
Nicole (22)
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BUREAU RECHT OP LEREN
Het Bureau Recht Op Leren (ROL) helpt jongeren, ouders en leerkrachten
om verzuim en voortijdig schoolverlaten te voorkomen. De gemeenten
De Wolden, Hoogeveen, Meppel en Westerveld werken hierin samen.
Het Bureau ROL bestaat uit de Leerplicht en de Regionale Meld- en
Coördinatiefunctie Zuidwest Drenthe (RMC).
Jongeren, ouders/verzorgers, scholen en (zorg)instanties kunnen hier
terecht voor vragen, advies en begeleiding. Hierbij kunt u denken aan
vragen rondom school, zoals zorg, verzuim en voortijdig schoolverlaten
van kinderen en jongeren vanaf 4 tot 23 jaar, zonder startkwaliﬁcatie.
Een startkwaliﬁcatie is een havo, vwo of mbo (vanaf niveau 2) diploma.
Volgens de Leerplichtwet hebben alle jongeren in Nederland recht op
onderwijs. In de Leerplichtwet staan verplichtingen waaraan ouders/
verzorgers en leerlingen moeten voldoen. Als aanvulling op de
Leerplichtwet is er de RMC-wet. Deze heeft tot doel dat elke
jongere tot 23 jaar, zonder startkwaliﬁcatie, begeleiding kan
ontvangen om alsnog een diploma te halen. Dat is goed, want met
een goede opleiding én een startkwaliﬁcatie heeft de jongere veel meer
kans op een leuke en langdurige werkplek.

ROL JE EVEN NIET ZO LEKKER DOOR JE OPLEIDING?

OUDERSt Wij willen twee weken voor kerst op vakantie naar Griekenland, mag onze dochter (10) met
ons mee? t Onze zoon (16) wil stoppen met school en heeft al een baan, mag dat? t Met onze dochter
gaat het niet goed. Op school heeft ze ruzie gehad en thuis komt ze nauwelijks haar kamer uit. Wat
moeten we doen? t Onze zoon (20) is gestopt met school en heeft nu ook geen werk. Zouden jullie met
hem in gesprek willen gaan? JONGEREN t Door de test die ik gedaan heb, via het Bureau Recht Op Leren,
zag ik waar mijn kwaliteiten lagen t Ik moest mijn opleiding zelf betalen en dacht… dat lukt nooit. Samen
met de trajectbegeleider zette ik de mogelijkheden op een rij. Bleek het toch wel betaalbaar te zijn. Nu
investeer ik in mijn toekomst tHet zat me allemaal tegen en ik wilde gaan werken. De trajectbegeleider
RMC nam contact met mij op. Nu doe ik een combinatie van leren en werken en haal ik binnenkort toch
nog mijn diploma tThuis gaat het niet goed en school ziet het niet meer met mij zitten. Wat moet ik doen?
INSTELLINGEN t Bert heeft psychische problemen en vijf dagen school is nu geen optie voor hem. Zijn er
nog andere mogelijkheden? tKarin is 21 jaar en heeft een kindje. Zijn er nog mogelijkheden zodat ze het
moederschap met een opleiding kan combineren? t Melvin is uit huis gezet, verzuimt al weken en heeft te weinig
inkomsten. Willen jullie meekijken wat zijn mogelijkheden
zijn? t Jessica wil weer naar school maar weet niet wat
ze wil. Kunnen jullie haar hiermee begeleiden? t Tijdens
een huisbezoek trof ik Anna (7) aan, die al een tijdje niet
naar school is gegaan. Wil jij contact opnemen met school
en ouders? SCHOOL t Ramon geeft aan dat hij teveel
problemen heeft. Willen
jullie hem begeleiden
zodat hij nu de
juiste zorg krijgt
en misschien later
alsnog kan starten
met zijn opleiding?
t We maken ons
zorgen over Esmee,
ze is vaak afwezig
vanwege problemen
thuis. Willen jullie met haar in gesprek gaan? t Patricia heeft vaak hoofdpijn. Hierdoor verzuimt ze veel en
heeft ze een grote achterstand. Willen jullie contact opnemen met haar en haar ouders? t Jannick verzuimt
al vier dagen, daarom melden we hem bij Bureau Recht Op Leren t Pieter is aan het werk gegaan en wil
zich laten uitschrijven bij de school. Zouden jullie nog eens met hem in gesprek willen gaan?

B UR EA U RECH T OP LEREN LA AT JE N IET ZITTEN

LEERPLICHT
De leerplicht houdt in dat kinderen verplicht zijn om naar school te gaan van hun
5e tot en met het einde van het schooljaar waarin ze 16 worden. Daarna geldt de
kwaliﬁcatieplicht, die tot de 18e verjaardag duurt. Tijdens de kwaliﬁcatieplicht
moeten jongeren onderwijs volgen, tenzij ze een startkwaliﬁcatie hebben gehaald.
Een leerplichtambtenaar houdt toezicht op de Leerplichtwet. Zo onderzoekt de
leerplichtambtenaar of leerplichtige jongeren staan ingeschreven op school en/of
de school met regelmaat bezoeken. Scholen zijn verplicht om bij vermoedelijk
ongeoorloofd schoolverzuim de leerplichtambtenaar in te schakelen. Deze
onderzoekt dan of het verzuim geoorloofd of ongeoorloofd is.
Ouder(s) en/of jongeren kunnen ook contact opnemen met de leerplichtambtenaar
als er vragen zijn over een school en/of opleiding, extra verlof, vrijstellingen etc.
De leerplichtambtenaar kan de jongere en/of zijn ouders adviseren, begeleiden
en eventueel doorverwijzen. Als ouders en/of de jongeren zich niet houden aan
de regels van de leerplichtwet kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal
opmaken.

RMC
De jongere wordt gemeld bij het Bureau Recht Op Leren wanneer hij/zij de school
verlaat of dreigt te verlaten zonder startkwaliﬁcatie en jonger is dan 23 jaar. Wie
18 jaar is valt niet meer onder de Leerplichtwet. Maar het is natuurlijk erg jammer als
een leerling van 18 jaar of ouder de school verlaat zonder een startkwaliﬁcatie.
De RMC-trajectbegeleider neemt na de melding contact op met de jongere
voor een gesprek. Samen met de jongere wordt bekeken wat de kwaliteiten
en mogelijkheden van de jongere zijn om alsnog een startkwaliﬁcatie te behalen.
Lukt dat niet, dan wordt gekeken waarom niet en samen met de jongere naar
oplossingen gezocht. De jongere kan ook worden begeleid naar alternatieven
zoals werk en/of hulpverlening, eventueel in combinatie met een scholingtraject.
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