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Op Koers 
 
Ontwikkeling van de RMC functie  2011 - 2015 
 
 
 
Dit document beschrijft de ontwikkeling van de RMC functie zoals die de afgelopen bijeenkomsten 
door de RMC regio’s is verkend. Vervolgens maken we de vertaling van die ontwikkeling naar de 
rol en positionering van de RMC anno 2011. Op basis daarvan beschrijven we de te volgen koers. 
Die vertalen we in  een structuur waarbinnen de RMC- activiteiten een logische samenhang 
krijgen. 
 
 
Herbezinning 
 
De aanpak van het voortijdig schoolverlaten (VSV) ligt in handen van de gemeenten. De afgelopen 
jaren is die aanpak geïntensiveerd. Het aantal activiteiten is uitgebreid. De exact invulling verschilt 
tussen de 39 regio’s waarbinnen de gemeenten in het kader van het VSV-beleid samenwerken. 
Vertegenwoordigers van deze zogeheten RMC-regio’s hebben de huidige praktijk bezien en 
gekeken naar mogelijke verbeteringen. Aanleiding is de landelijke discussie over het VSV-beleid – 
kabinetsdoelstelling met betrekking tot het aantal voortijdig schoolverlaters, verlenging van 
convenanten en bezuinigingen in het onderwijs - en de behoefte aan de doorontwikkeling van de 
RMC-functie. 
De reflectie op de RMC-functie is gebeurd via de Ingrado werkbijeenkomsten in 2009 en 2010, 
onderzoek1 en een werkconferentie op 31 maart 2011. De uitkomsten zijn vertaald naar handvatten 
voor de aanpak tot 2015. Deze zijn vastgelegd in een conceptversie van dit document en 
besproken op de landelijke RMC bijeenkomst op 17 juni 2011. De conclusies van die bespreking 
zijn verwerkt in deze definitieve versie van het “koers” document. 
 
Urgentie 
 
De urgentie op herbezinning is juist nu aan de orde:  

− de registratie van VSV jongeren ligt in handen bij DUO 
− de prioriteit ligt meer en meer door de convenanten op de “nieuwe VSV” jongeren 
− de prioriteit en verantwoordelijkheid voor een regio ligt meer en meer in het bewaken van 

jongeren die goed en zoveel mogelijk gekwalificeerd zijn. Denk hierbij aan de Wet werken 
naar vermogen en de vergrijzing van de bevolking. 

− En niet in de laatste plaats de toenemende regie rol voor gemeenten bij de decentralisatie 
van de jeugdzorg en de regie op de aanpak van de jeugdwerkloosheid: die sluit naadloos 
aan bij de netwerkfunctie van het RMC.  

 
 
Ontwikkeling RMC-functie 
 
Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid voor een integrale aanpak van het voortijdig 
schoolverlaten. Dit is – na een korte aanloopperiode - in 2002 vastgelegd in de Wet regionale 
meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten, kortweg aangeduid als RMC-wet. Deze wet 
regelt vooral de subsidierelatie met gemeenten en stelt daartoe eisen, als het melden en 
registreren van voortijdig schoolverlaten, het terugleiden naar school van voortijdig schoolverlaters 
en het rapporteren daarover in de RMC effectrapportages. Op grond van nadere regelgeving zijn 
gemeenten in 39 regio’s ingedeeld, waarbij telkens één gemeente als contactgemeente 
functioneert. De aanpak van de voortijdige schooluitval is per regio bepaald. 
De afgelopen jaren is de VSV-aanpak uitgebreid onder andere door het formuleren van de aanpak 
in convenanten. In een convenant tussen gemeenten, onderwijsinstellingen zijn prestatieafspraken 
gemaakt en is globaal de aanpak beschreven. Het perspectief is verbreed van het verminderen van 
het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters naar aandacht voor jongeren die eerder zijn 

                                                   
1 RMC-regio’s verkennen hun koers, PLATO, Leiden, januari 2011 
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uitgevallen. Daarbij wordt niet uitsluitend gekeken naar het halen van een startkwalificatie, maar 
ook naar de aansluiting met de arbeidsmarkt. 
 
De RMC richt zich op: 

 
1. Vermindering van het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters. 

 
2. Maximale participatie van jongeren in de maatschappij, met name op de arbeidsmarkt. Dit 

word bevorderd door het verminderen van nieuwe VSV-ers en door aandacht te besteden aan 
in het verleden uitgevallen jongeren zonder startkwalificatie. 
 

3. Optimale ontwikkeling/ontplooiing van jongeren door het volgen van de opleiding die bij 
hen past. Hierbij gaat het om: 
 

a. het voorkomen dat jongeren terugvallen naar een voor hen niet passend 
opleidingsniveau (afstromen) 

b. het oplossen van problemen bij de overgang tussen onderwijsinstellingen 
c. het vinden van oplossingen voor “moeilijke groepen”, waarbij  naast onderwijs in veel 

gevallen ook een adequate zorg georganiseerd moet worden. 
 
Het onderwijs speelt een cruciale rol in het bereiken van de uitkomsten. Gelet op de problematiek van 
veel voortijdig schoolverlaters is het onontbeerlijk te bevorderen dat er voldoende zorg(structuur) 
geboden wordt. 
 

Verplichte en vrije taken 
 
Er is bij de uitvoering van de RMC-functie onderscheid aan te brengen in taken naar: 

• direct verplicht op grond van de wet 
• opgenomen als onderdeel van de VSV convenanten 
• een vrij deel. 

 
    Tabel 1 Taken RMC naar status 

 
Taken 

Melden/ 
registreren 

Regie/ 
coördinatie 

Preventie Aanpak 
oude 
school-
verlaters 

Aanpak 
nieuwe 
school-
verlaters 

Traject 
begeleiding 

Nazorg 

 
RMC-wet 

x x      

+ 
convenant  

 x X  x   

 
Facultatief 

   x  x X 

 
 
Met de RMC regio’s zijn de onderdelen van de huidige RMC functie benoemd: 
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Figuur 1 Taken, rollen, activiteiten en netwerken RMC 

 
 
 
Rol  
 
De kern van de RMC-functie is coördinatie en regie. Het zorgen voor goede cijfers 
(melding/registratie) staat daarvan ten dienste. Het zorgt voor de juiste kennis met betrekking tot 
de vraag of jongeren zich al dan niet kwalificeren en de wijze waarop. Juist aan de registratie en 
administratie is de afgelopen jaren veel aandacht besteed. De verwachting is dat de 
administratieve werkzaamheden de komende tijd aanzienlijk afnemen door de inzet van de Dienst 
Uitvoering Onderwijs (DUO). Naast deze taken zijn er in de loop van de tijd  meer taken aan de 
functie toegevoegd. In het licht van de koers is de vraag welke activiteiten ondernomen moeten 
worden. Vanuit  de rol komt daar nog de vraag bij, welke daarvan door RMC zelf uitgevoerd 
moeten worden. Coördinatie en regie vormen  de basis. En het gaat dan vooral om de coördinatie 
en regie die op bestuurlijk-strategisch en tactisch niveau. 
De rollen zullen meer en meer gedefinieerd moeten worden vanuit het resultaat dat met de 
inspanningen gehaald moeten worden. “Hoe haal je de winst op het voorkomen en bestrijden van 
VSV” wordt de drijfveer van de invulling van de rollen. 
 
 
Netwerken 
 
Netwerken zijn voor de RMC-coördinator cruciaal als die als een spin in het web wil opereren. De 
verwachting is dat het aantal organisaties die daarin functioneren eerder toe dan afneemt. Dit vergt 
dan ook bijzondere aandacht. De ontwikkelingen voortkomend uit de wet werken naar vermogen, 
de invoering van passend onderwijs, het veranderende beleid voor jeugdzorg doe een groot 
beroep op de positie van de RMC in het netwerk in de regio. De uitdaging is het beschrijven van de 
regie die we als RMC wel willen nemen maar waar nemen we die?  
Voor de RMC ligt er in samenwerking met leerplicht  als enige in een regio een compleet beeld van 
alle informatie over de jeugd met hun scholingsachtergrond en de mate waarin de jongeren 
gekwalificeerd zijn en welke dagbesteding de jongeren hebben. Vanuit dat beeld kan deze 
regisseur ook aangeven waar de zorg voor een jongere is ingeschakeld, door de koppeling met 
een CJG of een verwijsindex risicojongeren.  
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Positionering  
 
De primaire rol van de RMC-er – regie- en coördinatie wordt in de regelgeving erkend. De 
bevoegdheden en instrumenten om die volledig waar te maken ontbreken echter. Bovendien 
ondernemen verschillende organisaties nogal eens acties die er haaks opstaan. Zo spreekt het 
departement van OCW met een zekere regelmaat gemeenten rechtstreeks aan met voorbij gaan 
van de voor de RMC-functie verantwoordelijken. En in de regio’s zelf zijn besturen niet in gelijke 
mate betrokken. Dat spoort niet met het politiek-bestuurlijk belang dat aan het onderwerp is 
toegekend, met name in het regeerakkoord. Het is voor een effectief beleid belangrijk dat de RMC 
haar rol goed oppakt en anderen haar daarin erkennen. RMC-ers zullen in regio’s zelf moeten 
bewaken dat er voldoende betrokkenheid en draagvlak is. Ingrado  zal zich landelijke beijveren 
voor de erkenning van de RMC-coördinator en zijn bestuurlijk verantwoordelijke als eerste 
aanspreekpunt voor het ministerie. 
 
Figuur 2 Ontwikkeling RMC-functie 

 

 
 
 
Kern aanpak van de RMC 
 
Bij de afronding van het PLATO onderzoek is door de RMC regio’s aangegeven welke thema’s de 
koers mee gaan bepalen voor de RMC functie in de komende jaren. Deze thema’s dragen in alle 
regio’s bij aan een professionele aanpak van het voorkomen en bestrijden van VSV. Tijdens de 
bijeenkomst op 31 maart is luisterend naar de wens van de aanwezigen nadrukkelijk de focus 
gelegd op het verkennen van de veranderende rol van de RMC functie en de daarbij behorende 
positie van de RMC coördinator. In twee rondes zijn de topics van resultaten en activiteiten 
voorzien. De resultaten zijn op 17 juni 2011 besproken en geamendeerd. Er is gekozen voor een 
kernachtige formulering van de aanpak zoals die door de RMC wordt voorgestaan: 
 
 
1. Regie op preventie en participatie 

 
De RMC opereert als regisseur binnen de netwerken onderwijs, zorg en overheid. Zij verbindt  
partijen met elkaar  zorgt dat ten behoeve van individuele of groepen VSV-ers afspraken 
worden gemaakt. Deze afspraken richten zich met name op preventie en participatie. 

 
2. Kennis voor signaleren en presentatie 
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De RMC kent van alle jongeren de opleidings- en arbeidsmarktachtergrond. Op basis daarvan 
signaleert zij trends en ontwikkelingen. Zij maakt deze zichtbaar en biedt partijen inzicht in wat 
wel en niet werkt, hetgeen direct bijdraagt aan stellen van prioriteiten e ondernemen van actie. 

 
De RMC-regio’s zetten zich individuele en gezamenlijk in om dit te bereiken. 
Ingrado ondersteunt die koersontwikkeling en zal die als branche organisatie ook helpen 
vertegenwoordigen naar de ministeries. 
 
 
Activiteiten 
 
De vraag is wat de RMC coördinatoren te doen staat. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar: 
• activiteiten in de eigen regio 
• activiteiten met collega’s van de andere regio’s   
• activiteiten door Ingrado. 
 
De activiteiten zijn voorts ingedeeld naar het niveau waarop zij zich richten; bestuurlijk, tactisch en 
operationeel. Het is juist vanuit de regierol van belang dat alle niveaus in de aanpak voldoende 
aandacht krijgen. De komende periode zal dit verder worden uitgewerkt. 
 
Op 17 juni 2011 is een overzicht van mogelijk activiteiten bediscussieerd. De opmerkingen worden 
verwerkt, waarna het overzicht gebruik gaat worden bij de verdere opzet van activiteiten in de 
regio’s en landelijk. 
  

 


