
 

Oplegvel 
 

1. Onderwerp 
 

Beleidsplan RBL 2018-2021 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

Efficiencytaak 
    

3. Regionaal belang Met het beleidsplan geven gemeenten richting 
aan de uitvoering van de leerplichtwet en de 
RMC-functie. Hiermee wil het RBL het recht op 
onderwijs van 5-23 jarigen waarborgen 
 
 

4. Behandelschema: 
 
 
  DB  
  Colleges 
  PHO 
  DB  
  Gemeenteraad 
  DB 
  AB 
  Gemeenteraad 
 

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

26-10-2017 
 
 
 
 
 
 

 
 
15-11-2017 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
13-12-2017 

5. Advies PHO  

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

Ten opzichte van het beleidsplan 2015-2018 is de 
focus van het RBL in dit beleidsplan verschoven 
naar de maatschappelijk zorgtaken in plaats van 
het handhavende karakter. Tevens is de 
omgeving en rol van het RBL veranderd door de 
decentralisaties in het sociaal domein en de 
invoering van het passend onderwijs. 

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

Aan de hand van het beleidsplan wil het RBL het 
recht op onderwijs van 5-23 jarigen waarborgen. 
Door onderwijs kunnen jeugdigen zich 
ontwikkelen om bij volwassenheid naar vermogen 
te participeren in de samenleving. 
 
Gevraagd wordt om het dagelijks bestuur positief 
te adviseren en het ter vaststelling voor te leggen 
aan het algemeen bestuur. 
 



 

8. Inspraak Nee 

9. Financiële gevolgen   Binnen begroting Holland Rijnland 
   

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 
- Leerplichtwet 1969 
- Wet op de Expertisecentra 
- Wet op het Voortgezet Onderwijs 
- Wet Educatie en Beroepsonderwijs 
- Gemeenschappelijke Regeling Holland 

Rijnland 
 

 Eerdere besluitvorming: 
- Beleidsplan 2015-2018 

 
11. Lokale context 

(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   



 

Adviesnota PHO 

 

 

 
 

 

 

 

Auteur:        Robbert Smakman 

Organisatie:        Holland Rijnland 

 

 

 

Onderwerp: 

Beleidsplan RBL 2018-2021 
 
 
Beslispunten: 

Het dagelijks bestuur positief te adviseren op het beleidsplan RBL 2018-2021 en het ter 
vaststelling voor te leggen aan het Algemeen Bestuur.  
 
Inleiding: 

 Het huidige beleidsplan van het RBL loopt tot en met 2018. Het RBL heeft vervroegd 
het initiatief genomen voor het maken van een nieuw beleidsplan. De omgeving van 
het RBL is sinds de invoering van het passend onderwijs en de decentralisaties in het 
sociaal domein sterk veranderd. Het RBL wil met het nieuwe beleidsplan inspelen op 
haar veranderende rol en verantwoordelijkheden en daarmee zorgen dat, waar 
mogelijk, elke jongere naar school gaat. 

 De uitvoering van de leerplichtwet en de uitvoering van de Regionale Meld- en 
Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaters is ondergebracht in de 
gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland. Hiermee is beoogd deze taken 
efficiënter uit te voeren en met een hogere kwaliteit.  

 

Beoogd effect: 

Aan de hand van het beleidsplan wil het RBL het recht op onderwijs van 5-23 jarigen 
waarborgen. Door onderwijs kunnen jeugdigen zich ontwikkelen om bij volwassenheid 
naar vermogen te participeren in de samenleving. 
 

De kern van het beleidsplan is: 

Het RBL stelt het belang van de jongere voorop en zet zich in om elke jongere een plek te 
bieden in de samenleving. Samen met de jongere, de ouders en het netwerk rond de 
jongere zoeken wij naar de meest passende oplossing als schoolgang even niet lukt. 
Hierbij kijken wij naar de kracht en dromen van de jongere. Het RBL signaleert 
knelpunten en achterliggende problematiek en schakelt proactief met partners. Wij willen 
geen onnodige regels of schotten. Wij sluiten ons aan bij de gangbare 
samenwerkingsmethodiek van betrokken instanties in het jeugdbeleid. Wij handhaven 
alleen als dit een positief effect heeft op de jongere. 

Vergadering: Pho-maatschappij 
Datum: 15-11-2017  
Tijd: 09:30 – 13:00 uur 
Locatie: Kaag en Braassem 
Agendapunt: 8 
Kenmerk:  



 

 

Financiën:  
Binnen begroting 
 
Communicatie: 

 Het beleidsplan wordt, na vaststelling, gedeeld met gemeenten en ketenpartners. 
 Dit beleidsplan geeft de richting en taken weer van het RBL tussen 2018 en 

2021. De resultaten die aan de hand van dit beleidsplan worden behaald, worden 
na elk schooljaar gerapporteerd in het jaarverslag van het RBL. Het jaarverslag 
wordt vastgesteld in het Dagelijks Bestuur en ter kennisgeving gedeeld in het 
Portefeuillehoudersoverleg Maatschappij en besproken in het Algemeen Bestuur. 

 Aan de hand van ontwikkelingen die uit het jaarverslag blijken, elk schooljaar een 
jaarplan gemaakt. Het jaarplan geeft een nadere uitwerking van dit beleidsplan 
en gaat in op actuele ontwikkelingen, veranderende werkwijzen en de 
kwantitatieve doelstellingen. Het jaarplan wordt jaarlijks ambtelijk gedeeld en 
besproken met de gemeenten. 
 

Evaluatie: 

In het jaarverslag van het RBL wordt na elk schooljaar gerapporteerd op de doelen in het 
beleidsplan. 
 

Bijlagen: 

Bijlage 08b: Beleidsplan RBL 2018-2021 

Bijlage 08c: Jaarverslag RBL 2016-2017 

Bijlage 08d: Infographic beleidsdoelstellingen jaarverslag 2016-2017 

 

 


