
Uitnodiging

Welke formatie past bij de uitvoering van leerplicht  
en RMC in uw gemeente?

Steeds meer gemeenten kiezen voor een integrale jeugdaanpak, waarbij leerplicht 

en RMC soms in het sociaal domein geplaatst worden. Leerplichtambtenaren 

en RMC-consulenten vervullen dan naast hun rol als toezichthouder ook 

een schakelrol in een gezamenlijke regionale aanpak gericht op preventie, 

vroegsignalering en passende ondersteuning. Dit heeft gevolgen voor de 

benodigde omvang, competenties en samenstelling van het leerplichtteam.

Benchmark Leerplicht



Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 350 medewerkers 
wereldwijd. Al 80 jaar verrassen wij onze opdrachtgevers in de publieke sector en 
het bedrijfsleven met slimme en nieuwe inzichten. We verwerven ze en maken ze 
toepasbaar. Dit door innovatie te koppelen aan creativiteit. Steeds opnieuw.  
Klanten kiezen voor Berenschot omdat onze adviezen hen op een voorsprong 
zetten. Ons bureau zit vol inspirerende en eigenwijze individuen die allen dezelfde 
passie delen: organiseren. Ingewikkelde vraagstukken omzetten in werkbare 
constructies. Door ons brede werkterrein en onze brede expertise kunnen 
opdrachtgevers ons inschakelen voor uiteenlopende opdrachten. En zijn we in staat 
om met multidisciplinaire teams alle aspecten van een vraagstuk aan te pakken.
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Kwantitatief en kwalitatief onderzoek

De benchmark Leerplicht richt zich op de wettelijke taken van 

leerplicht en RMC en het proces daaromheen. Zo kijken we 

onder andere naar: 

 • beleid (gemeentelijk beleid en regionale samenwerking)

 • uitvoering (leerplichtambtenaren, RMC-medewerkers) 

 • ondersteuning (administratie, applicatiebeheer).

Deelname aan de benchmark 
Leerplicht van Berenschot vertelt u 

welke formatie past bij de wettelijke 
uitvoeringstaken, beleidscapaciteit als 
ondersteuningsbehoefte in dergelijke 

situaties. 

Om de werklast te bepalen vragen we een aantal indicatoren uit 

zoals: aantal jeugdigen in uw gemeente, aantal leerlingen met 

meldingen, aantal processen-verbaal, etc.. Daarnaast vragen 

we ook om een overzicht van de bij uw organisatie aanwezige 

formatie en loonkosten. Deze gegevens vormen samen het 

kwantitatieve deel van de benchmark. Voor het kwalitatieve deel 

onderzoeken we met behulp van interviews hoe de processen 

binnen uw organisatie zijn ingeregeld. Bijvoorbeeld in welk 

domein leerplicht is ondergebracht, of de administratieve 

processen (voldoende) geautomatiseerd zijn en hoe de 

samenwerking in de regio verloopt. 

Verhaal achter de cijfers

Met dit kwalitatieve deel krijgt u het verhaal achter de cijfers en 

daarmee inzicht in de voor uw gemeente  benodigde formatie 

voor de (wettelijke) taken van leerplicht en RMC. Aan de hand 

van een vergelijking met andere gemeenten duiden we samen 

met u de eventuele verschillen en kijken we waar mogelijkheden 

liggen voor verbetering. Al met al beschikt u zo over een reëel 

beeld van de benodigde formatie voor leerplicht en RMC met 

daarin meegenomen uw beleidskeuzes en de lokale context.

Schrijf u nu in! 

Bent u benieuwd hoe uw gemeente ervoor staat op het vlak 

van formatie voor leerplicht en RMC? Neem dan deel aan de 

komende benchmarkronde!  

De kosten voor deelname bedragen € 3.500,-- per gemeente; 

voor uitvoeringsorganisaties is dit € 6.000,--. 

Meer informatie? 

Neem dan contact op met Bob Kersten (b.kersten@berenschot.nl), 

Vanja van Sprakelaar (v.vansprakelaar@berenschot.nl) of via 

030-2916848 (secretariaat). Zij vertellen u graag meer over de 

benchmark Leerplicht. U kunt uiteraard ook terecht op  

www.berenschot.nl/benchmark-leerplicht
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