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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.
Datum:
Datum:
Datum:
Besluitvormend
Informerend Adviserend
20-09-2018

17-10-2018

5.

Advies PHO

-

6.

-

7.

Reden afwijking eerdere
besluitvorming en wijze
afwijken
Essentie van het voorstel

8.

Inspraak

Nee

9.

Financiële gevolgen

Binnen begroting Holland Rijnland
Structureel

Kennisnemen van het jaarverslag
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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 en RMC 2015-2018 is
door het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland
vastgesteld op 25 maart 2015.
NB: Uitvoering van de leerplicht- en RMC-functie
maken onderdeel uit van de gemeenschappelijke
regeling Holland Rijnland (artikel 5.7 lid b). De
bevoegdheden met betrekking tot het jaarverslag
van het RBL zijn als volgt belegd:
 Het Dagelijks Bestuur van Holland
Rijnland is bestuurlijk verantwoordelijk
voor de uitvoering van het functioneren
van het RBL. Het RBL-jaarverslag is de
verantwoording van het dagelijks bestuur
voor uitvoering van deze aan haar
toebedeelde taken. Het Dagelijks Bestuur
stelt het jaarverslag vast.
 Het Algemeen Bestuur van Holland
Rijnland ontvangt het RBL-jaarverslag ter
kennisname. Het wordt ter bespreking
geagendeerd op de vergadering van het
Algemeen Bestuur. Het Algemeen
Bestuur kan het Dagelijks Bestuur per
motie opdragen wijzigingen in de
uitvoering van taken of beleid aan te
brengen.
 Gemeenteraden kunnen het RBLjaarverslag afzonderlijk in hun raad
agenderen. Gemeenten(raden) kunnen
middels hun vertegenwoordiging in het
Algemeen Bestuur in de vorm van een
motie een oproep doen om beleid/zaken
aan te passen, speerpunten te benoemen,
etc. Aangenomen moties dienen door het
Dagelijks Bestuur in principe te worden
uitgevoerd. Gemeenteraden kunnen ook
per brief zaken kenbaar maken aan het
Dagelijks Bestuur. In deze vorm is het
echter naar inzicht van het Dagelijks
Bestuur of, en zo ja op welke wijze, zij hier
invulling aan geven.
Eerdere besluitvorming:
Het RBL-jaarverslag 2017-2018 is op 20
september 2018 vastgesteld door het Dagelijks
Bestuur van Holland Rijnland.
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Lokale context

Informatienota AB
Vergadering:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Agendapunt:
Kenmerk:

Algemeen Bestuur
17 oktober 2018
20:00
Gemeentehuis Alphen aan den Rijn
10
ADV-18-01108

Portefeuillehouder: F. van Trigt

Onderwerp: Jaarverslag RBL 2017-2018

Kennisnemen van:
Jaarverslag 2017-2018 Regionaal Bureau Leerplicht
Inleiding:
Het RBL jaarverslag geeft informatie over het gevoerde beleid in het schooljaar 2017
2018 ten aanzien van de leerplichtfunctie en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
voor voortijdig schoolverlaten van het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) Holland
Rijnland.
Samenvatting en vervolgacties:
Doelstelling 1 - We gaan voor minder schoolverzuim:
 In het schooljaar 2017-2018 flink minder geconstateerd verzuim, met name op
het mbo. Op mboRijnland is het verzuimportaal vernieuwd. In dit nieuwe
portaal kunnen jongeren zich relatief makkelijk ziek melden
 Het aantal jongeren dat terugkerend verzuimt (verzuimrecidive) daalt. RBL
kan vooral invloed aanwenden in gesprek met jongere, daarom is dalende
verzuimrecidive positief signaal.
Enkele vervolgacties 2018-2019
o Vergelijkend onderzoek naar effectieve verzuimaanpak 18+
o Belang van verzuim melden extra onder de aandacht bij scholen
Doelstelling 2 - We gaan voor minder thuiszitters:
 Thuiszitters volgens de officiële definitie bestaan uit absoluut verzuimers en
langdurig relatief verzuimers. Goed nieuws: beide aantallen zijn relatief laag
en dalen.
 Het aantal vrijstellingen op basis van lichamelijke en psychische gronden
neemt toe (nu 190). Ook zijn er relatief veel (schatting 170) langdurig
geoorloofd verzuimers. Deze aantallen zijn relatief hoog in vergelijking met de
officiële thuiszitters. Ook zij verdienen onze aandacht.
Enkele vervolgacties 2018-2019
o Extra aandacht voor in kaart brengen 5 onder A
o Procesregie bij thuiszitters en risicoleerlingen
de
o 2 fase Lean-traject absoluut verzuim

Doelstelling 3 - We gaan voor minder voortijdige uitval:
 We hebben het afgelopen schooljaar extra ingezet om vsv’ers te bereiken
door meer outreachend te werken met huisbezoeken. Dit begint zijn vruchten
af te werpen. 41% van alle vsv’ers in de primaire doelgroep werden bereikt.
 Terwijl we meer vsv’ers bereiken, leidt dit niet tot een toename aan
begeleidingstrajecten. Dat komt deels door de aantrekkende economie. Veel
jongeren die we bellen of bezoeken blijken toch werk te hebben waarin zij zich
verder willen ontwikkelen.
Enkele vervolgacties 2018-2019
o Extra inzet en specialisatie op inzet oud-vsv en kwetsbare jongeren
o Met partners in gesprek over overstapvolgsysteem MBO-MBO (VO-MBO
overstapsysteem bestaat al)
Consequenties:
N.v.t.
Communicatie:
Nadat het jaarverslag ter bespreking in het AB van oktober is voorgelegd, wordt deze
verzonden naar de regiogemeenten en ketenpartners. Daarnaast wordt het jaarverslag
gepubliceerd op de website en wordt er op ‘social media’ aandacht aan besteed. Tot slot
informeert het RBL alle wethouders in het werkgebied met de portefeuille onderwijs.
Uitvoering:
Reacties en suggesties vanuit het AB en de gesprekken met bestuurders kunnen worden
meegenomen in de opzet van het RBL jaarplan 2019 en het RBL jaarverslag 2018-2019.
Het is aan (individuele) gemeenten om uitkomsten van de discussie die van belang zijn
voor het te voeren jeugd- en onderwijsbeleid, inkoop jeugdhulp, passend onderwijs, WMO
en Participatiewet te verwerken op een manier die zij juist achten.
Bijlagen:
1. Jaarverslag 2017-2018 Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland
2. Cijferbijlage

Vergadering Holland Rijnland
Algemeen Bestuur
Besluit

