RMC gegevens: wat is nodig?
Stand van zaken met betrekking tot gegevens voor RMC. Gedeeld en opgehaald tijdens de
bijeenkomst op 8 juni 2021 georganiseerd door Ingrado met medewerking van BKWI,
DUO, Inlichtingenbureau en het Ministerie van OCW.
Op de bijeenkomst die Ingrado in 2019 organiseerde samen met het Inlichtingenbureau en BKWI
werd geconstateerd dat RMC een aantal gegevens die zij nodig heeft voor de uitvoering van RMCtaken, mist. In onderstaand schema zie je de huidige stand van zaken met betrekking tot die
gegevens. Daarin zijn alleen de gegevens opgenomen waarvan tijdens de bijeenkomst op 8 juni
2021 is bevestigd dat die relevant zijn voor RMC. Onder het schema wordt verslag gedaan van het
gesprek over de gegevens.
Uitkomst 2019
Huidige SvZ
Wie pakt dit op?
In de startset JIKP die RMC’s van DUO
Onveranderd
Deze groep behoort officieel niet
ontvangen, ontbreken nu de vso-jongeren
onder de definitie JIKP-jongeren.
die zijn doorgestroomd in een opleiding
OCW gaat opnieuw naar deze
hoger dan mbo-2 niveau. Dat is
definitie kijken.
onwenselijk omdat bekend is dat deze
jongeren ook vaak uitvallen. Doordat deze
groep niet wordt meegenomen ontstaan
geen totaalbeeld van JIKP.
Inschrijving bij de Kamer van Koophandel Lukt niet via Kamer van
IB onderzoekt momenteel een
Koophandel
alternatieve route
Gegevens uit het doelgroepenregister
Toestemming is
IB en BKWI
geregeld voor IB, levering
gegevens is nog niet
gerealiseerd;
Toestemming wordt nu
geregeld voor BKWI.
Gegevens 16- en 17-jarige in SUWI-net
Toestemming geregeld
BKWI
Inkijk
maar nog niet gerealiseerd
Gegevens over dagbesteding/ Gegevens In toekomstige wetgeving OCW
over dagbesteding via Inlichtingenbureau
(zie onder dit schema de toelichting)
Kunnen we een signaal krijgen als de
Binnen de huidige wet- en RMC
studiefinanciering voor studenten die in regelgeving kan dit niet.
het buitenland studeren wordt gestopt. Dit DUO beschikt wel over
is belangrijk voor regio’s/gemeenten in de gegevens hierover echter
grensstreek.
deze hebben niet als
doeleinde om verzuim
tegen te gaan. Als deze
wens leeft, dan dit
aangeven en neerleggen bij
OCW.
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Zie ook het onderdeel van DUO in de PowerPointpresentatie
Vragen/wensen vanuit de chat:
Gegevens ontbreken over waar jongeren naar toe zijn gegaan in dagbesteding waardoor RMC deze
jongeren niet kan monitoren.
Daarnaast loopt gegevensuitwisseling met pro/vsoscholen in verschillende regio’s moeizaam omdat
daar de gedachte heerst dat gegevens over leerlingen niet met RMC gedeeld mogen worden.
M.b.t. uitstroomprofiel dagbesteding en arbeidsmarkt vraag ik mij af hoe "snel" die informatie
binnenkomt.
Dat is afhankelijk van de snelheid waarmee scholen deze informatie leveren. Als je individuele cases
hebt waarop te laat geleverd wordt, dan kan DUO aan de hand van deze informatie met de school
in overleg gaan. Voor elke leerling die ingeschreven wordt in het register moet een uitstroomprofiel
geleverd worden.
Wij zouden graag voor de monitoring van de uitstroom pro/vso (RMC taak) meer informatie
willen ontvangen. Op dit moment is het onvoldoende om de betreffende jongeren te kunnen
monitoren.
Deze informatie is niet beschikbaar via DUO. OCW komt hier later op terug.
Vraag: Kan er ook geleverd worden in welk schooljaar jongeren zitten? Met name de kennis of ze
in het laatste schooljaar zitten is interessant ivm uitstroom. Met name voor pro/vso ook
interessant.
Vraag: Waarom bij prestatiebeurs die gift wordt ivm afronden opleiding, toch VSV bij opleiding
buitenland?
Dat de prestatiebeurs een gift is dat wordt niet doorgegeven bij verzuim en dat het diploma in het
buitenland wordt behaald wordt niet doorgegeven aan DUO. Op basis hiervan wordt de leerling
gezien als VSV.
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Ontwikkelingen bij BKWI
SUWI-net is bezig met iedereen over te zetten naar een nieuw framework. De lay-out zal er iets
anders uit zien, de hoedanigheid gegevens blijft hetzelfde. De overgang hiervan zal niet
plompverloren gaan. BKWI zal een groep vormen om feedback te krijgen op de demo-versie van
het systeem. Vervolgens zal er een aantal weken met een selectie personen het systeem getest
worden. Wat nieuw is bij deze overgang; voor zover aanwezig zullen de gegevens van 16- en 17jarigen getoond worden.
In SUWI-net zit een filter achter de schermen, dit is op leeftijd en postcode-gebied zodat
medewerkers alleen de leerlingen die voor hen relevant zijn zien.
Inlichtingenbureau
Vraag: Ik begreep dat het IB per 1 juni niet meer zal optreden als wettelijk verwerker voor
gemeenten maar als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke. Heeft dit gevolgen voor ons
m.b.t. de samenwerking?
Per 1 juli is het IB verwerkersverantwoordelijk geworden. Dit betekent dat er nieuwe
verwerkersovereenkomsten naar de organisaties zijn verstuurd.
Verandering platform IB (zie PowerPoint presentatie)
Het is nog niet duidelijk wanneer de vernieuwing gerealiseerd is. Het streven voor VSV is het
einde van dit jaar.
OCW
Aanpak meervoudige problematiek Sociaal Domein (WAMS)
Betreft betere gegevensdeling in het sociaal domein. Nu zijn er allerlei verschillende wetten, het
doel van deze wet is een beter gegevensdeling. Er zijn 4 wetten die de basis vormen hiervan:
WMO, Schuldhulpverlening, Participatiewet en de Jeugdwet.
Er komt nog communicatie wat deze wet precies gaat betekenen voor het Onderwijs en
RMC/LP. Als je signalen krijgt van jongeren met meervoudige problematiek dan kan je dit
neerleggen bij de gemeente. De gemeente gaat vervolgens bij de verschillende domeinen peilen
hoe de situatie van de jongere is. De verwachting is dat deze wet eind 2022 ingaat. Volgend jaar
worden er door OCW sessies georganiseerd waarop dieper in wordt gegaan wat deze wet
betekent voor RMC/LP/Onderwijs.
Vraag: Wordt hierbij ook gekeken naar de rol/functie van de VerwijsIndexNederland?
Nu nog geen antwoord op, Robbert/Ingrado neemt dit mee.
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Wetsvoorstel 23-27 (Zie ook PowerPointpresentatie)
Doel van het wetsvoorstel: RMC's bekijken vanuit een integrale blik welke ondersteuning het
beste past bij een jongere, zodat de jongeren de juiste hulp en begeleiding krijgt. Deze jongeren
maken sneller de stap naar werk. De samenwerking met Werk & Inkomen is dus van belang, deze
samenwerking moet nog worden ingericht.
Met dit wetsvoorstel is het ook de bedoeling van RMC's gaan beschikken over informatie over de
dagbesteding. Onduidelijk is nog over welke gegevens het exact gaat. In elk geval wanneer de
dagbesteding gestart/geëindigd is.
De verwachting is dat het eind dit jaar/begin dit jaar open wordt gesteld voor internetconsultatie.
Vraag: Ihkv de samenwerking met W&I is het wenselijk om ook in te zoomen op de taakopvatting
rondom dagbesteding. Bij welke partij kan dit het beste ondergebracht worden (W&I of RMC). In
de praktijk zijn hier discussies over. Dit betreft met name de jongeren met het uitstroomprofiel
dagbesteding.
Deze vraag neemt OCW/Ingrado mee in het wetsvoorstel.
Vraag: Is RMC dan de partij die in de gaten moet houden of een jongere te lang in dagbesteding
zit of dat die door kan naar arbeidsmatige dagbesteding?
Deze rol zou bij de gemeente moeten liggen i.c.m. de hulpverlening en de jongere. Als de jongere
het uitstroomprofiel dagbesteding heeft en niet deelneemt, dan zou het rol van RMC zijn om te
bekijken waar de jongere zich bevindt en vanuit hier te begeleiden.
Tips voor OCW:
• Denk ook aan hoe de informatie bij de RMC's terecht komt. Bij de VSV-monitor bleek
bijvoorbeeld al snel dat er gaten waren in de informatiestroom.
• Scholen hebben een nazorgplicht voor leerlingen met het uitstroomprofiel dagbesteding in
de praktijk wordt ervaren dat de scholen de uitvoering van de nazorg lastig vinden.
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Jongeren in beeld- lijst van het IB (zie ook PowerPointpresentatie)
Dit is een rapportagesysteem van IB, deze is gelanceerd in november 2017 op verzoek van OCW.
De jongeren 23-27 jaar zonder startkwalificatie, geen werk, geen uitkering. De populatie wordt
aanlevert door DUO, deze komen bij het IB in een klantvolgsysteem. Maandelijks gaat het IB
hierop bevragen. Bij het UWV worden de inkomensgegevens uitgevraagd en de eventuele
uitkeringsgegevens. Momenteel zijn er 187 gemeenten bij die systeem aangesloten.
Vraag: Kunnen er ook NAW gegevens meegeleverd worden bij JIB?
Ja, dat zou kunnen maar dat doen we op dit moment niet. Reden hiervan is dat er geen doelbinding
op dit moment is.
Vraag: In Utrecht zijn we nu aan het uitzoeken of we een pilot kunnen starten tussen W&I en RMC
om op basis van deze lijst de jongeren te kunnen benaderen. Juridisch nog best ingewikkeld.

Zie meegestuurde voorbeelden van regio’s die hierover afspraken hebben vastgelegd.
Als er andere regio's/gemeenten zijn die dit hebben geregeld horen we graag hoe zij dat gedaan
hebben zodat we dit kunnen delen.
Ingrado (zie ook PowerPointpresentatie)
RMC-regio tot 27 jaar
18 van de 40 RMC-regio's werken al met jongeren tot 27 jaar. Met 12 van deze regio's
is Ingrado in gesprek gegaan hierover. Wat hieruit opvalt is:
•
•
•
•

•
•
•

In de meeste gevallen is het RMC ondergebracht onder de afdeling: veiligheid, Werk &
Inkomen,
De fysieke werkplek heeft veel invloed op de werking van het RMC
Wat de regio aanbiedt zit een groot verschil, dit is ook afhankelijk van de
samenwerkingspartners
Startkwalificatie is niet de enige indicator ook schulden, sociaal domein zijn van belang
voor de zelfredzaamheid. De conclusie is dat de regio's niet alleen op jongeren zonder
starkwalificaties moet richten, maar op alle jongeren.
Gegevensdeling is lastig ivm AVG
Op dit moment is er geen financiering beschikbaar voor de uitbereiding van RMC. Regio's
die dit nu wel doen zijn afhankelijk van de budgetten van de gemeente.
RMC's zijn heel afhankelijk van de affiliaties om aan de juiste gegevens te komen.

De uitwerking hiervan zal binnenkort via de site van Ingrado beschikbaar zijn.
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