
 

Oplegnotitie  
 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwerp: Jaarverslag RBL 2015-2016 

 

 

 

Geachte leden van het PHO Maatschappij, 

 

In het beleidsplan van RBL 2015-2018 hebben de gemeenten aangegeven welke doelen 

het RBL moet behalen. In het jaarverslag 2015-2016 rapporteert het RBL over de 

werkzaamheden en ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Aangegeven is in hoeverre de 

doelstellingen behaald zijn. De factsheets per gemeente (zie bijlage 3 van het 

jaarverslag) geven een beeld van de cijfers per gemeente). 

Aan de hand de uitkomsten van het jaarverslag 2015-2016 geeft het RBL aan waar het 

komende jaar naar haar mening specifieke aandacht aan besteed moet worden.  

 

Aan het PHO Maatschappij wordt gevraagd naar aanleiding van het jaarverslag 

meningsvormend te discussiëren over de signalen die de uitvoering van de leerplicht- en 

RMC-functie opleveren voor het lokale en regionale jeugd- en onderwijsbeleid en 

jeugdzorg, WMO en de participatiewet. 

 

De kern van het jaarverslag RBL is: 

 Het aantal verzuimmeldingen van jongeren onder de 18 is met 16% gedaald. Het 

aantal jongeren met een melding is met 10% gedaald. Een verklaring hiervoor is 

dat scholen beter zijn gaan melden. Daarnaast draagt het afgenomen 

leerlingenaantal van ROC Leiden bij aan de daling van het verzuim. 

 Het aantal kinderen met een vrijstelling is afgenomen van 427 naar 374. Daarbij 

zijn er 37% minder nieuwe vrijstellingen afgegeven op basis van artikel 5 onder a 

(psychische en/of lichamelijke gronden). Dit kan verklaard worden doordat het 

RBL samen met de samenwerkingsverbanden beter kijkt naar de mogelijkheden 

voor passend onderwijs; 

 Het aantal thuiszitters is met 23% gedaald: van 52 in 2014-2015 naar 40 in 2015-

2016; 

 Het aantal absoluut verzuimers is gestegen van 113 in 2014-2015 naar 145 in 

2015-2016. Dit komt doordat we eerder zijn gaan registreren. Wel is een toename 

zichtbaar door de grotere groep nieuwkomers; 

 MBO-scholen nemen meer hun verantwoordelijkheid waardoor het aantal 

preventieve trajecten is gedaald. 

Vergadering: PHO Maatschappij 

Datum: 

 

7 december 2016 



 Het aantal positief afgesloten trajecten voor jongeren boven de 18 is gestegen tot 

66% door verbeterde samenwerking met partners in onderwijs, werk en 

ketenpartners. 

 

Met deze resultaten zijn de doelstellingen uit het beleidsplan 2015-2018 behaald. Het 

komende jaar wordt gebruikt om de resultaten te behouden en te versterken. Specifieke 

aandacht gaat uit naar:  

 Verbinding RBL en het lokale veld (zorg, Werk & Inkomen, lokale initiatieven) 

 het aantal thuiszitters en de duur van het thuiszitten verminderen, o.a. met de 

samenwerkingsverbanden; 

 absoluut verzuim verminderen door nieuwkomers beter in beeld te krijgen; 

 het aantal nieuwe vrijstellingen op basis van lichamelijke en psychische gronden 

verder beperken 

 feedback van jongeren en professionals ophalen en  gebruiken voor ontwikkeling 

van de dienstverlening en beleid; 

 iedere MBO-schoolverlater een exitgesprek en ontwikkelplan; 

 sluitend vangnet organiseren voor jongeren in een kwetsbare positie (o.a. 

jongeren uit het praktijk- en speciaal onderwijs). 

 

 

NB: Zie volgende pagina’s voor factsheet 2015-2016 

 



 
  



 


