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1. Onderwerp 

 
Jaarverslag 2012-2013 Regionaal Bureau 
Leerplicht 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Efficiencytaak  
    

3. Regionaal belang Door de uitvoering van de leerplichtwet en de 
Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig 
Schoolverlaten op regionaal niveau te organiseren 
worden behalve schaalvoordelen ook kwalitatieve 
doelen gediend. 

4. Behandelschema: 
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5. Advies PHO 1. kennis te nemen van het jaarverslag 
2012-2013 van het Regionaal Bureau 
Leerplicht Holland Rijnland 

2. Naar aanleiding van het jaarverslag 
meningsvormend te discussiëren over de 
signalen die de uitvoering van de 
leerplicht- en RMC-functie opleveren voor 
terugdringen van verzuim en uitval. 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

- 

7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda staat) 

Naar aanleiding van het jaarverslag RBL 2012-2013 
meningsvormend te discussiëren over de signalen 
die de uitvoering van de leerplicht- en RMC-functie 
opleveren voor het terugdringen van verzuim en 
uitval. 

8. Inspraak   Nee 
   

9. Financiële gevolgen   Binnen begroting Holland Rijnland 
   

 
 Structureel 
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10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 
De uitvoering van de leerplicht- en RMC-taak is 
opgenomen in artikel 5.7 lid b van de 
Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland. 
 
Het beleidsplan leerplicht 2013-2014 is door het 
Algemeen Bestuur van Holland Rijnland vastgesteld 
op 19 december 2012. 
Het beleidsplan RMC 2011-2014 is door het 
Algemeen Bestuur van Holland Rijnland vastgesteld 
op 23 maart 2011. 

 Eerdere besluitvorming: 
Het jaarverslag RBL 2012-2013 is op 14 november 
2013 vastgesteld door het dagelijks bestuur van 
Holland Rijnland en op 18 december 2013 
meningsvormend besproken in het Algemeen 
Bestuur Holland Rijnland. 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   
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Adviesnota PHO  
      
 
     
   
     
   
 
Onderwerp: Jaarverslag 2012-2013 Regionaal Bureau Leerplicht 
 
 
Beslispunten: 

1. kennis te nemen van het jaarverslag 2012-2013 van het Regionaal Bureau Leerplicht 
Holland Rijnland 

2. Naar aanleiding van het jaarverslag meningsvormend te discussiëren over de signalen 
die de uitvoering van de leerplicht- en RMC-functie opleveren voor terugdringen van 
verzuim en uitval. 

 
Inleiding: 
Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) voert voor 12 gemeenten1 in Holland Rijnland de 
leerplichtwet en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten2 uit. Het 
RBL is sinds 2007 ondergebracht bij de Sociale Agenda van samenwerkingsorgaan Holland 
Rijnland. De uitvoering van de leerplichttaak en de RMC-functie zijn opgenomen in artikel 5.7 
lid b van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland. Het RBL doet jaarlijks verslag van 
haar werkzaamheden in het jaarverslag RBL. Het jaarverslag is op 14 november 2013 
vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland. 
 
Beoogd effect: 
Discussie over de signalen die de uitvoering van de leerplicht- en RMC-functie opleveren 
dienen tot input voor het lokale en regionale jeugd- en onderwijsbeleid in de 12 gemeenten 
die bij het RBL zijn aangesloten. 
 
Argumenten:  
1.1 Verzuim en voortijdig schoolverlaten zijn belangrijke indicatoren dat er meer aan de 

hand kan zijn met jeugd en jongeren. Daarmee heeft het RBL een signaalfunctie naar 
ketenpartners en instellingen in het jeugd- en onderwijsbeleid van gemeenten. 

 
 
Kanttekeningen/risico’s: 
1.1 De cijfers over voortijdig schoolverlaten in dit jaarverslag zijn indicatief. Ze zijn 

gebaseerd op de maandleveringen van de Dienst Uitvoering Onderwijs van het 
ministerie van OCW. Pas in maart 2014 worden door OCW voorlopige cijfers 
gepubliceerd. Ervaringen uit het verleden leren dat er grote verschillen kunnen zitten 
in de indicatieve en officiële cijfers. Omdat het RBL over al haar taken een 
publicatieplicht heeft worden er in dit jaarverslag de meest recente cijfers opgenomen, 
ondanks dat de officiële cijfers nog niet bekend zijn. 

 
 
                                            
1 RBL Holland Rijnland voert de leerplichttaak uit voor de gemeenten Hillegom, Kaag & Braassem, Katwijk, 
Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoetwoude. 
2 Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten wordt afgekort als de RMC-functie. 

Vergadering: Portefeuillehoudersoverleg 
Sociale Agenda 

Datum: 5 februari 2014 
10.00 – 12.00 uur 

Locatie: Stadhuis Alphen a/d Rijn 
Raadzaal 

Agendapunt: 07 
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Financiën:  
Dit advies heeft geen financiële consequenties. De uitvoering van de leerplicht- en RMC-
functie maken onderdeel uit van de begroting van Holland Rijnland. In dit advies worden geen 
wijzigingsvoorstellen gedaan. 
 
Communicatie: 
Het jaarverslag RBL 2012-2013 wordt digitaal uitgegeven als pdf. Het jaarverslag wordt ter 
kennisname toegezonden aan alle scholen, ketenpartners en de gemeenteraden van de 12 
opdrachtgevende gemeenten.  

 
Evaluatie: 
Het is aan (individuele) gemeenten om uitkomsten van de discussie die van belang zijn voor 
het te voeren jeugd- en onderwijsbeleid op de daartoe geëigende wijze te verwerken. 
 
Bijlagen: 
1 jaarverslag RBL Holland Rijnland 2012-2013 
 
 

 
 
 


