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 Minster Van Bijsterveldt 

Op maandag 12 maart was minister Van Bijsterveldt in Breda aanwezig (Scala, 

VMBO school in Teteringen) voor de ondertekening van de nieuwe VSV-

convenanten en de officiële aankondiging van de regionale samenwerking op 

het gebied van Leerplicht en RMC in West-Brabant. Tijdens de bijeenkomst 

werd opnieuw duidelijk hoe belangrijk samenwerking tussen gemeenten en het 

onderwijs de komende jaren wordt om schooluitval nog verder terug te dringen. 

De regionale samenwerking werd genoemd als een uitstekende manier om de 

samenhang in beleid en uitvoering aan de kant van gemeenten te versterken. 

En het is een cruciale voorwaarde, zo werd die ochtend ook door de 

onderwijsbestuurders onderstreept, om effectiever met scholen te kunnen 

samenwerken. Klik hier voor een kort filmpje dat OCW maakte over de 

bijeenkomst en hier voor de brief die de minister op de Dag van de Leerplicht 

aan de Tweede Kamer stuurde. 

 ........................................................................................................................................  
 

 JVS functioneel getest  

De nieuwe regionale leerlingenadministratie (JVS) is onderworpen aan een 

laatste functionele test. Nauwkeurig is nog eens bekeken of JVS voldoet aan 

alle aanbestedingseisen. Zo’n test is een gebruikelijke stap voordat een 

systeem daadwerkelijk in productie wordt genomen. De uitkomst was positief; 

op enkele kleine punten na voldeed het systeem prima aan alle eisen. De 

puntjes die nog op de i gezet moeten worden zijn vastgelegd in een proces 

verbaal en worden de komende tijd door leverancier MetaObjects verwerkt. 
 ........................................................................................................................................  

 

 Overgang naar JVS 

De eerste vijf gemeenten zijn aan de conversie naar JVS begonnen. Volgens 

planning werken Bergen op Zoom, Breda, Alphen-Chaam, Oosterhout en 

Geertruidenberg vanaf 16 april voortaan in JVS. De komende dagen wordt er 

gewerkt volgens een detailplanning, van dag tot dag. Globaal zetten de 

gemeenten de volgende stappen: 1. Gebruikers worden getraind; 2. Gegevens 

uit de huidige administratie worden geconverteerd naar JVS; 3. De resultaten 

van de ‘proefconversie’ wordt getest; 4. Bevindingen worden in overleg met 

MetaObjects vastgelegd in een proces verbaal en doorgevoerd; 5. De 

definitieve conversie vindt plaats en ook de resultaten daarvan worden getest; 

6. Alles in orde? Dan gaat de gemeente definitief over naar JVS. Direct na het 

eerste blok worden de volgende gemeenten opgelijnd. De trainingsdata zijn al 

gecommuniceerd, het warmlopen kan ook voor hen beginnen! 

 ........................................................................................................................................  
 

 Werkgroep Werkprocessen 

De werkgroep Werkprocessen buigt zich komende week over de 

autorisatietabel van JVS. Het gaat om het vaststellen van gebruikersrollen en 

de bijbehorende autorisaties. Wie kan wat bekijken en bewerken in JVS? Ook 

wordt er werk gemaakt van het opnemen van goede standaardbrieven in JVS 

en wordt er een gebruiksvriendelijk ‘Handboek werkprocessen Leerplicht en 

RMC West-Brabant’ opgesteld dat één op één aansluit bij de inrichting van 

JVS. 

 ........................................................................................................................................  
 

  

http://www.aanvalopschooluitval.nl/actueel_vervolg.php?id=452
http://www.aanvalopschooluitval.nl/userfiles/file/2012/dagvandeleerplichtv3.pdf


 

 Logo 

Het beeldmerk van de regionale samenwerking is een product van de 

werkgroep communicatie en onlangs geaccordeerd door de stuurgroep. Het 

beeldmerk is in feite logo en naam in één; het is zodanig vormgegeven dat het 

kan meegroeien met de ontwikkelingen in de regionale samenwerking de 

komende jaren; het kan gemakkelijk worden gebruikt in verschillende 

communicatiemiddelen en de uitstraling is duidelijk, eerlijk en tevens 

vriendelijk! 

 ........................................................................................................................................  
 

 Communicatie 

Na de ontwikkeling van een beeldmerk gaat de werkgroep communicatie de 

komende weken aan de slag met het opstellen van een stakeholdersoverzicht. 

Dit overzicht brengt in beeld welke partijen de komende weken en maanden 

moeten worden geïnformeerd over de regionalisering per 1 augustus en wat de 

beste manier is om dat te doen. 

 ........................................................................................................................................  
 

 Werkbezoek 

Eind maart gaan de collega’s die zoals het ernaar uitziet per 1 augustus de 

centrale administratie gaan vormen op werkbezoek in de regio Noord-Oost 

Brabant. Deze regio werkt al een tijdje met JVS. Naast het aanknopen van een 

goede werkrelatie voor de toekomst gaan we op zoek naar ‘lessons learned’ 

waarmee West-Brabant haar voordeel kan doen.  

 ........................................................................................................................................  
 

 Werkprocessen 

Eind januari troffen leerplichtambtenaren, kwalificatieplichtmedewerkers , 

trajectbegeleiders en medewerkers van leerlingenadministraties elkaar in het 

Trivium in Etten-Leur. De werkprocessen in JVS stonden gedurende twee 

dagen centraal. Veel resultaten uit de sessies over werkprocessen zijn ter 

plekke verwerkt in JVS. Andere punten zijn de afgelopen weken verwerkt, maar 

een aantal punten staat ook nog open. En om ook op die laatste punten - 

waarvan de meeste betrekking hebben op de dagelijkse uitvoering van het 

werk - zoveel mogelijk overeenstemming te bereiken, wordt in mei een extra 

bijeenkomst georganiseerd. Ook dan weer zijn medewerkers van alle 18 West-

Brabantse gemeenten welkom (uitnodiging volgt spoedig). De uitdaging is om 

elkaar vanuit een vakinhoudelijke redenering op de laatste punten te vinden. 

Dat strookt prima met de bestuurlijke uitspraak van de wethouders op 6 

december jl., toen werd vastgelegd dat het grote winst zou zijn wanneer de 

uitvoering van de Leerplicht- en RMC-wet dwars door de ‘niveau 1’ en ‘niveau 

2’ gemeenten heen verder op elkaar zou worden afgestemd. 

 ........................................................................................................................................  
 

 Projectleider van de regionalisering Leerplicht/RMC is Michiel Keulemans; voor 
vragen bereikbaar op 06-13223951 / m.keulemans@breda.nl  

 

De volgende gemeenten behoren tot de regio West-Brabant: 

Werkendam – Steenbergen – Zundert – Alphen Chaam – Breda – Oosterhout – 
Geertruidenberg – Roosendaal – Etten-Leur – Moerdijk – Halderberge – 

Drimmelen – Bergen op Zoom – Woensdrecht – Baarle-Nassau – Aalburg – 
Rucphen – Woudrichem 

 

 
 
 
 
 


