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onderwerp Convenant leerplicht en RMC samenwerking 

Geachte heer/mevrouw, 

Steenbergen, 28 maart 2017. 

Hierbij informeer ik u over het volgende: verlengen regionalisering uitvoering leerplicht en 
voortijdig schoolverlaten. Het convenant treft u als bijlage aan. 

1. De informatie betreft: 
Verlengen regionalisering uitvoering leerplicht en voortijdig schoolverlaten. 
Sinds april 2014 werken de West-Brabantse gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, 
Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht samen op het gebied van de uitvoering van 
wettelijke taken uit de Leerplicht- en RMC-wet in een netwerksamenwerking. 

2. De beweegredenen zijn: 
Vanaf april 2014 is de samenwerking gestart in de vorm van een netwerkorganisatie. De 
keuze voor een netwerkorganisatie houdt in dat de leerplicht-/ kwalificatieambtenaren en 
RMC-trajectbegeleiders vanuit de deelnemende gemeenten als één team samenwerking 
onder aansturing van een centrale coördinator. Deze samenwerking is in 2015 
geëvalueerd. Uit de evaluatie is gebleken dat de samenwerking goed verloopt en dat de 
wijze van samenwerken 'één team, één beleid, één werkwijze en één aanspreekpunt per 
school', een goede bijdrage levert aan het behalen van de doelstelling: het terugdringen 
van schoolverzuim en schooluitval. 
De portefeuillehouders van de 5 deelnemende gemeenten hebben aangegeven graag de 
samenwerking te willen voortzetten in een netwerksamenwerking. Dit houdt in dat er geen 
wijzigingen optreden in aanstellingen, dienstverbanden en bestaande arbeidsvoorwaarden. 
Met andere woorden: een ieder blijft in dienst bij zijn/haar huidige werkgever. 

Naast de resultaten die de samenwerking heeft behaald is in de evaluatie ook aangegeven 
dat er aanbevelingen zijn zoals het hanteren van de ingradonorm voor alle functies, de 
uren van de coördinator op te hogen naar 24 uur per week en het versterken van het 
teamgevoel. Deze punten zijn meegenomen in een convenant die is opgesteld voor het 
verlengen van de netwerksamenwerking voor een periode van drie jaar. De consequenties 
van deze afspraken voor onze gemeente zijn, kort samengevat: onze leerplichtambtenaar^ 
werkt samen in het team van de netwerkorganisatie van de 5-gemeenten. Zij wordt in 
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dagelijkse werkzaamheden aangestuurd door de centrale coördinator. Zij is 
contactpersoon voor verschillende scholen binnen de 5-gemeenten. Onderling zijn er 
afspraken gemaakt om elkaar te vervangen, waardoor de functie leerplichtambtenaar 
minder kwetsbaar is binnen onze gemeente. 

3. De effecten: 
Het voorgenomen besluit heeft de volgende effecten. 
De effecten van de samenwerking blijven ongewijzigd. Dit houdt in dat om als één team te 
kunnen werken het van belang is dat er sprake is van een eenduidige werkwijze door een 
aansturing van de teamleden. De aansturing van de teamleden wordt gedaan door de 
centrale coördinator. Op basis van mandaatafspraken realiseert de centrale coördinator 
efficiënte en effectieve (uniforme) werkprocessen, stelt prioriteiten, verdeelt, controleert en 
ziet toe op de voortgang van de werkzaamheden binnen het team. Hij/zij ondersteunt de 
teamleden bij de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden en levert input aan de 
formeel leidinggevende m.b.t. functionerings-. beoordelings- en persoonlijke 
ontwikkelgesprekken. Niet de centrale coördinator maar de huidige direct leidinggevende 
van de teamleden is en blijft verantwoordelijk voor de rechtspositionele aangelegenheden. 

4. Te volgen traject. 
De verlenging van de netwerksamenwerking gaat in op 1 april 2017 voor een periode van 
drie jaar. In de samenwerkingsovereenkomst is opgenomen dat er voor 1 april 2018 voor 
personele aangelegenheden een aparte overeenkomst afgesloten zal gaan worden. 
Waarin getracht wordt te komen tot een nadere uitwerking van de harmonisatie van 
personele kosten. In ieder geval worden in deze overeenkomst afspraken ten aanzien van 
reiskosten, onkostenvergoedingen, scholing, communicatie- en computerapparatuur 
opgenomen. Dit is een wens vanuit de teamleden. Uiteraard wordt de medezeggenschap 
betrokken in het proces van opstellen van deze overeenkomst. 

Tot slot 
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Wendy Veeke, 0167 543322 of 
per e-mail w.veeke(5)qemeente-steenberqen.nl 

Hoogachtend, 

de secretaris, 

Belt, MBA de Jongh RA 
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