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Tak
ken Regio
onaal Burreau Leerp
plicht
Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) vo
oert voor dee gemeenten in de Duin & Bollenstreeek en de Leid
dse Regio dee
walificatiepliccht (16 en 17
7 jarigen) en de RMC‐funnctie (18 tot 23 jarigen) uit.
u
leerrplichtfunctiee (5 tot 16 jarigen), de kw
Hierrmee handhaaaft het RBL de leerplicht voor mindeerjarige jonggeren en besttrijdt het vooortijdig schoolverlaten. Het
H
Regionaal Bureaau Leerplichtt is onderdee
el van de gem
meenschappelijke regelin
ng Holland Riijnland.

Doel beleidssplan
Dit beleidsplan
b
ggeeft weer welke
w
taken het
h RBL Hollaand Rijnland tot 2022 uittvoert en op basis van welke
uitgangspunten dit gebeurt. Met het RBL werken de gemeenten samen om op
o een effecttieve, efficië
ënte en
proffessionele m
manier te zorggen dat daarr waar moge lijk jongeren
n naar school gaan. Hierm
mee geven zijj invulling aaan
de le
eer‐ en kwalificatieplichtt voor kinderren tot 18 jaaar en de RMC‐taak voor 18 tot 23‐jarrigen. Na elk schooljaar
an
rapp
porteert het RBL in het jaaarverslag ovver de resulttaten en rapp
porteert dit aan
a gemeentten. In het uitvoeringspl
u
worrdt met gemeeenten jaarliijks een nade
ere invulling gegeven aan
n het beleidssplan. Hierin wordt ingeggaan op
1
versschuivingen iin prioriteiteen, werkwijze
e en doelstelllingen .

Misssie
De missie
m
van heet Regionaal Bureau Leerplicht is hett waarborgen
n van het reccht op onderrwijs van 5‐23 jarigen. Do
oor
onderwijs kunneen jeugdigen
n zich ontwikkkelen om bijj volwassenh
heid naar verrmogen te paarticiperen in de
menleving.
sam

Vissie
Het Regionaal Bureau Leerplicht stelt he
et belang vann de jongere voorop en zet zich in om
m elke jongerre een plek te
bied
den in de sam
menleving. Samen met de jongere, dee ouders en het netwerkk rond de jonngere zoeken
n wij naar dee
mee
est passendee oplossing als schoolgang even niet llukt. Hierbij kijken wij naar de krachtt en dromen van de jongeere.
Het RBL signaleeert knelpunteen en achterrliggende prooblematiek en
e schakelt proactief
p
mett partners. Wij
W willen geeen
onnodige regelss of schotten. Wij sluiten ons aan bij dde gangbare samenwerkkingsmethod iek van betrokken instan
nties
in het jeugdbeleeid. Wij hand
dhaven alleen
n als dit een positief effe
ect heeft op de
d jongere.
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Zie
e bijlage 1 voo
or de beleidscyyclus van het RBL
1

Wa
aar houdtt het RBL zich
z
mee bezig?
Het hoofddoel va
an het RBL is:
i Elke jonge
ere gaat naa
ar school.
Wan
nneer een jongere niet (vvolledig) naar school kan of gaat, is het
h RBL betro
okken. Het R
RBL houdt zic
ch bezig mett:
gen die somss niet naar sc
chool komen (verzuim)
1) Leerling
2) Leerling
gen die langd
durig niet of amper
a
naar sschool gaan
3) Kinderen die niet ing
geschreven staan
s
op sch
hool (absoluu
ut verzuim)
4) Kinderen die niet na
aar school kunnen (vrijste
elling)
5) Jongere
en die dreigen uit te vallen van schoo l
6) Jongere
en die zijn ge
estopt met sc
chool (voortijjdig schoolve
erlater)
7) Jongere
en in een kwe
etsbare posittie

1. Leerlin
ngen die som
ms niet naa
ar school ko
omen (verzzuim)
De eerste
e
verantwoordelijkh
heid voor hett aanpakkenn van verzuim
m ligt bij de school, maar als een leerling vaker
ongeoorloofd veerzuimt is heet RBL aan ze
et. Het RBL sttemt af met school en ga
aat altijd mett de leerling en zijn oudeer(s)/
verzzorgers in gesprek om dee reden van het
h verzuim tte bepalen. Verzuim
V
kan namelijk eeen signaal zijn
n van
achtterliggende p
problematiek. Als de leerrplichtambteenaar dit verrmoedt, gaatt hij samen m
met de leerlin
ng, zijn
ouders/verzorgeers en eventueel andere instanties opp zoek naar een oplossin
ng. Samen woorden afspra
aken gemaakkt
om het verzuim te stoppen. Als een andere organisaatie betrokke
en is of wordt, volgt het RRBL de voorttgang zodat de
d
leerrling zo snel m
mogelijk weeer volledig meedraait
m
op school. Het RBL handhaaft alleen alss dit een possitief effect heeft
h
op de
d jongere off zijn ouderss.
De samenwerkin
s
ng met en heet tijdig meld
den van schoolen is essenttieel in de aa
anpak van veerzuim. Het RBL
R investeeert in
de relatie
r
met sccholen door het werken op locatie, hhet geven van voorlichtin
ng op scholenn en het gezamenlijk
oppakken van veerzuimmeldiingen en dre
eigende schoooluitvallers.
Daarnaast bezoeekt het RBL de
d scholen om de verzuim
mregistratie door te nem
men en de saamenwerkingg te besprekeen.
e de kwaliteeit van de
Hierrmee wil hett RBL de relattie met de sccholen onde rhouden en verbeteren en
verzzuimmeldinggen op pijl ho
ouden.

oor het RBL:
Bij te houden indicatoren do
‐ Aantal gemelde en geconsttateerde verrzuimmeldinggen
‐ Aantal waarsch
huwingen/affspraken
‐ Aantal justitiële afdoeningeen (aantal Prrocessen Verrbaal en Haltt‐verwijzinge
en)
‐ Percentage reccidive

2. Leerling
gen die lang
gdurig niet of weinig n
naar school gaan
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Kind
deren met eeen lichamelijjke of geeste
elijke beperkiing hebben het
h recht zich volledig te ontwikkelen
n. Wij hebbeen
mett elkaar de m
maatschappelijke plicht alles in het weerk te stellen
n om dit mog
gelijk te makken. Als een jongere
j
langgdurig niet naaar school wil
w of kan, zoe
eken in eerstte instantie de
d ouders/ve
erzorgers en de school een oplossingg
voor het thuiszittten. Als dit niet
n lukt, hee
eft het sameenwerkingsve
erband passe
end onderwiijs de rol om tot een
oplo
ossing te kom
men. Als er onvoldoende
o
voortgang i n een casus is, pakt het RBL
R de regie om tot een oplossing te
kom
men. Het doeel is dat geen jongere langger dan 3 maaanden thuiss zit. Hiermee onderschrrijft het RBL het
h
Thuiszitterspact dat het Rijk, gemeenten
n en het ondeerwijs in 201
16 zijn aange
egaan.
deel aan en levert
l
inform
matie voor ovverleg(gen) en
e initiatieve
en om passennde combina
aties van
Het RBL neemt d
BL werkt me t alle partne
ers samen om
m een eenduuidige werkw
wijze voor
onderwijs en zorg te organisseren. Het RB
deren die thu
uis zitten te ontwikkelen
o
kind

Bij te houden indicatoren:
‐ Aantal, duur en
n redenen vaan thuiszitten (Langdurigg Relatief Verrzuim en Risiicoleerlingenn)
‐ We
elke scholen en type opleeidingen thu
uiszitters hebbben

K
diie niet ingesschreven sttaan op sch
hool (absolu
uut verzuim
m)
3. Kinderen
Iede
er kind dat in
n Nederland woont moett ingeschreveen staan op een school, tenzij
t
een vrrijstelling van
n de leerplich
ht is
afge
egeven. De reegistratie van leerplichtiggen zonder sschoolinschrrijving is de basis
b
voor eeen effectieve aanpak. Van
nuit
deze
e registratie pakt het RBLL de regie om
m elk kind bi nnen drie maanden inge
eschreven te krijgen op een
e school.
Bij te houden indicatoren:
‐ Aantal, duur en
n redenen vaan niet ingesschreven staaan op school
‐ De
e succesfacto
oren bij het terug laten ke
eren van jonngeren naar onderwijs
o

K
diie niet naarr school kun
nnen (vrijsttelling)
4. Kinderen
Er kunnen reden
nen zijn dat een
e kind (deels) geen on derwijs kan volgen. Het RBL heeft dee bevoegdhe
eid om een
vrijsstelling van d
de leerplicht af te geven. Het RBL stu urt er op ‐in samenwerking met de SSamenwerkin
ngsverbandeen
Passsend Onderw
wijs‐ het aanttal vrijstellingen zo veel aals mogelijk te beperken. Dit kan dooor te zoeken naar
scho
olingsmogelijkheden in plaats
p
van be
eperkingen, bbijvoorbeeld door onderw
wijs‐ zorgarrrangementen
n. Een vrijsteelling
worrdt zo veel m
mogelijk bepeerkt tot een jaar.
j
Zo kan ieder jaar op
pnieuw beoo
ordeeld wordden of er (alssnog)
moggelijkheden ttot scholing zijn.
z
Bij te houden indicatoren:
‐ aantal vrijstellingen en type vrijstellingen

1 jongere
en die dreig
gen uit te va
allen van scchool
5. 18+
Het doel van de verzuimaanpak voor jon
ngeren van 118 jaar of oud
der, is het prreventief signnaleren en aanpakken vaan
prob
blemen om zzo schooluitvval te voorko
omen. De schhool is eerst verantwoord
delijke om acctie te ondernemen bij
scho
oolverzuim. H
Het RBL werkt bij verzuim
m risicogericcht: we willen
n alle jongeren spreken ddie (het risico lopen) uit (te)
valle
en van schoo
ol. Verzuim kan
k hiervoor een indicati e zijn, maar ook bijvoorb
beeld proble men thuis, weinig
w
motivatie
door een verkeeerde studiekeeuze of slech
hte schoolpreestaties. Hett RBL werkt met
m scholen intensief sam
men om
3

knelpunten in dee schoolloop
pbaan vroegttijdig in beeldd te krijgen en
e te zorgen voor een suuccesvol vervvolg. De basiss
hierrvoor is een ggezamenlijkee exitprocedure met de sscholen, waaarbij met elke
e jongere eeen plan voor de toekomstt
worrdt gemaakt.
Voo
ortijdig schoo
olverlaten is een probleem dat gezam
menlijk aange
epakt wordt met scholenn, jeugdhulp,, gemeenten en
andere partnerss. Hiervoor werkt
w
het RBLL regionaal inntensief sam
men, onder an
ndere met d e partners uit het region
nale
VSV
V‐programmaa ‘Op naar dee Finish!’. He
et RBL is zow
wel beleidsmaatig als uitvo
oerend nauw
w betrokken bij
b regionale
ontw
wikkelingen en acties ron
nd voortijdigg schoolverlaaters. Vanuit onze positie
e kan het RBLL knelpunten
n signaleren en
agen
nderen bij geemeenten om
m ze gezame
enlijk op te ppakken.
Bij te houden indicatoren:
‐ Percentage uitvallers dat gesproken is voor
v
uitschriijving van school

ongeren die
e zijn gesto
opt met school (voortiijdig schoollverlater)
6. Jo
Het RBL heeft peersoonlijk co
ontact met elke jongere ddie de school verlaat. Het doel is om in te spelen op de wenseen
en dromen
d
van d
de jongere zodat
z
een passende volgeende stap ge
ezet kan worden.
g
zijn uitgevallen van
v school (zzogenaamdee oud‐voortijdig
Alle jongeren diee al langer dan een jaar geleden
oolverlaters)) worden jaarlijks proactief benaderdd voor begele
eiding. De divversiteit en ccomplexiteit van de
scho
doelgroep vraaggt om een inttensieve aan
npak. Als er oonvoldoende
e voortgang in
i een casus is, pakt het RBL de regiee om
e oplossin
ng te komen. Het RBL wil altijd in sam
menwerking met
m lokale pa
artners dezee jongeren be
enaderen.
tot een
Parttners kunnen
n zijn: dienst Werk & Inko
omen van geemeenten, jongerenwerk, het Centruum voor Jeugd en Gezin en
lokaale projecten
n.
Bij te houden indicatoren:
‐ Percentage nieeuwe voortijd
dig schoolverlaters, redeenen schoolu
uitval, resulta
aat begeleidiing, aantal en dagbested
ding
oude VSV’ers

ongeren in een kwetsb
bare positie
7. Jo
Het RBL krijgt peer schooljaarr 2018‐2019 de taak extrra aandacht te
t besteden aan jongere n in een kwe
etsbare posittie.
z jongeren
n die uitstrom
men vanuit het
h Praktijko nderwijs, Vo
oortgezet Spe
eciaal Onderrwijs, Entree‐‐onderwijs,
Dit zijn
VMB
BO Basis Berroeps en de VMBO
V
Leerw
werktraject.. Deze leerlingen verlaten
n de school m
met een uitsttroomrichtin
ng
e
onderwijs, werkk of dagbesteeding. Het RB
BL volgt dezee jongeren to
ot en met hun 22 , en schhakelt de juiste
blemen in dee keten die een
e doorlopeende
orgaanisatie(s) in als ze tussen de wal hett schip rakenn. Het RBL siggnaleert prob
(leer)lijn belemm
meren.
Uitsstroomprofieel onderwijs:
Het RBL is actieff betrokken bij
b jongeren uit voorgenooemde vorm
men van onde
erwijs die oveerstappen naar het MBO
O en
signaleert en acteert als jon
ngeren uit drreigen te val len in de ove
erstap naar het
h MBO. Jonngeren die uitvallen
u
worden
mett andere parttners naar eeen passende
e plek in de m
maatschappijj begeleid
Uitsstroomprofieel werk:
4

Het RBL sluit aan
n op bestaan
nde afsprake
en en verantw
woordelijkhe
eden in de ke
eten. Voor joongeren die uitstromen
richting werk vo
olgt het RBL via
v datakopp
pelingen of zee werk krijge
en en houden. Is dit niet het geval, ge
eeft het RBL dit
door aan de school van herkkomst en/of de betrokke n gemeente.
Bij te houden indicatoren:
‐ He
et aantal jonggeren in kweetsbare posittie zonder weerk of opleid
ding
‐ He
et aantal gesiignaleerde uitvallers in de
d overstap nnaar het mbo
o of werk
Tott slot
Dit beleidsplan
b
ggeeft in grote lijnen de riichting en ta ken van het RBL tussen 2018
2
en 202 1 weer. Aan de hand van
n
ontw
wikkelingen die uit het jaaarverslag blijken, wordt aan het beggin van elk scchooljaar eenn jaarplan ge
emaakt. Het
jaarplan geeft eeen nadere uiitwerking van dit beleidssplan en gaatt in op aanpa
assingen in dde werkwijze
e en
kwaantitatieve do
oelstellingen
n. Het is nam
melijk niet weenselijk dit op
p te nemen in het beleiddsplan omdatt interne en
exte
erne ontwikkkelingen jaarrlijkse bijstellingen vereissen. Het jaarplan wordt jaarlijks gedeeeld en besproken met de
gem
meenten.
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Bijlaage 1: Beleidscyclus van het RBL
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