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Onderwerp:
Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland 2018-2019
Kennisnemen van:
Het ‘Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland 2018-2019’ (bijlage 1).
Inleiding:
Het RBL jaarverslag geeft informatie over behaalde resultaten in het schooljaar 2018
2019 ten aanzien van de leerplichtfunctie en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
voor voortijdig schoolverlaten. Deze taken voert het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL)
van Holland Rijnland uit voor 11 gemeenten in Holland Rijnland
Met dit jaarverslag rapporteert het RBL over het Beleidsplan 2018-2022.
Het jaarverslag is parallel aan het Dagelijks en het Algemeen Bestuur gestuurd. Het is
mogelijk dat de vergadering van het Dagelijks Bestuur nog een wijziging kan betekenen.
Beoogd effect:
Het informeren van gemeenten en ketenpartners over de werkwijze en de resultaten van
het RBL in het schooljaar 2018-2019 en acties die het RBL hieraan verbindt.
Argumenten:
1. Het RBL is wettelijk verplicht jaarlijks verslag uit te brengen aan de Gemeenteraad.
Het Regionaal Bureau Leerplicht voert de leerplichtfunctie regionaal uit. In de
Leerplichtwet staat dat B&W jaarlijks een verslag aanbieden aan de Gemeenteraad.
Aangezien het RBL onderdeel is van Holland Rijnland, wordt het jaarverslag vastgesteld
in het Dagelijks Bestuur en vervolgens aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Daarna
worden de Gemeenteraden van de RBL-gemeenten geïnformeerd.
2. Het RBL speelt in op ontwikkelingen die uit het jaarverslag naar voren komen.
Het RBL gebruikt het jaarverslag om ontwikkelingen in kaart te brengen en zo nodig de
werkwijze en het beleid aan te passen om zo de aanpak van schoolverzuim en het
tegengaan van voortijdig schoolverlaten te optimaliseren. Hiermee wil het RBL flexibel
inspelen op nieuwe ontwikkelingen en veranderende inzichten.

Structuur jaarverslag
In het jaarverslag rapporteert het RBL over haar inzet in schooljaar 2018/2019. Het
verslag is gestructureerd langs drie doelstellingen:
1. Wij dragen bij aan het terugdringen van de verzuimrecidive (=terugkerend
ongeoorloofd schoolverzuim)
2. Wij dragen bij aan het terugdringen van thuiszitten

3. Wij dragen bij aan het tegen gaan van voortijdig schoolverlaten (VSV)
Het RBL kan deze doelstellingen niet alleen realiseren. Individuele gemeenten, scholen,
schoolbesturen en samenwerkingsverbanden dragen deze verantwoordelijk gezamenlijk
met het RBL. Vanzelfsprekend spelen ouders en kinderen zelf hier ook een grote rol,
evenals JGT’s, de GGD en soms de GGZ of andere betrokken jeugdhulp-organisaties.
Samenvatting en vervolgacties
Doelstelling 1 - We dragen bij aan het terugdringen van de verzuimrecidive
 In het schooljaar 2018/2019 hebben V(S)O en MBO scholen meer
ongeoorloofd verzuim bij het RBL gemeld dan het jaar ervoor.
 Ook het aantal jongeren dat opnieuw werd gemeld ná een eerder gesprek met
RBL (verzuimrecidive) is iets toegenomen, met name op het MBO.
 Verklaring is - ook na verdiepende analyses - niet eenvoudig te geven.
Mogelijk dat extra aandacht voor goed melden (in schooljaar 2017/2018 was
er juist een daling) tot meer melden heeft geleid. Mogelijk is er slechts sprake
van jaarlijkse fluctuatie.
Enkele vervolgacties 2019/2020
o Start pilots op gebied van 18+ verzuim aanpak: pilot huisbezoeken en
pilot mboRijnland Storm Buysingstraat
o Training ‘motiverende gespreksvoering voor gevorderden’ voor alle
consulenten.
o Belang van melden in primair onderwijs meer onder de aandacht
Doelstelling 2 - We dragen bij aan het terugdringen van thuiszitten
 In de RBL-regio gaan ongeveer 550 kinderen langdurig (>4 weken) niet naar
school. 95 hiervan waren eind juli 2019 officieel ‘thuiszitter’. 94 hiervan
hadden in juli geen schoolinschrijving. (=‘absoluut verzuim’). Lang niet al het
absoluut verzuim is problematisch: zo zijn veel ‘MBO-thuiszitters’ aangemeld
op nieuwe opleiding, maar wachten zij op startmoment.
 Twee op de drie absoluut verzuimers wordt binnen drie maanden naar school
begeleid. De doorlooptijd van absoluut verzuim is met name lang, wanneer
kind mogelijk verhuisd of geëmigreerd is.
 Met de ‘vertreknotitie’ is intentie uitgesproken om de thuiszittersaanpak in de
regio te verbreden naar langdurig geoorloofd verzuim: intensivering op
casusniveau (meer regie) en beleidsniveau (meer informatie). RBL wil borgen
dat er altijd regie is en dat alle kinderen goed in beeld zijn.
 Het aantal vrijstellingen op basis van lichamelijke en psychische gronden
neemt af (eind juli: 163), mede als gevolg van Variawet en acties RBL.
Enkele vervolgacties 2019/2020
o Intensivering aanpak langdurig geoorloofd verzuim
o Intensievere samenwerking met afdelingen burgerzaken gemeenten
o Monitoren verbeterplan uitstroom ESB-Curium naar onderwijs

Doelstelling 3 - Wij dragen bij aan het tegen gaan van voortijdig schoolverlaten (vsv)
 Het RBL heeft afgelopen schooljaar extra ingezet om vsv’ers te bereiken. Dit
werpt zijn vruchten af. Ruim 80% van de nieuwe vsv’ers (in afgelopen
schooljaar uitgevallen) en bijna 40% van de oud vsv’ers (al eerder uitgevallen)
in de primaire doelgroep werden bereikt. Dat is flink meer dan in schooljaar
2018/2018. Aandachtspunt blijft dat het aandeel jongeren dat we vóór uitval
bereiken achter blijft. Hierover zijn afspraken gemaakt met mboRijnland.
 Samenhangend met het toenemende bereik, begeleiden we steeds meer
jongeren. Vorig schooljaar begeleidden wij 194 vsv’ers, tegen 169 in het jaar
daarvoor. Doel van de begeleiding is primair terugleiden naar school. Soms is
werk, jeugdhulp of dagbesteding passender.
 Het aantal ‘problematische’ (geen werk, al dan niet met uitkering) oud vsv’ers
is in vrijwel alle RBL-gemeenten gedaald, mede als gevolg van de gunstige
economische omstandigheden.
 Om beter op het lokale veld aan te kunnen sluiten, heeft elke gemeente sinds
dit jaar een vaste consulent die de huisbezoeken uitvoert en ook
contactpersoon is voor de betreffende gemeente. De consulent sluit dan ook
geregeld aan in lokale wijk, zorg of jongeren-overleggen.
 Een ander middel om het lokale aanbod beter in beeld te krijgen en te houden,
is de digitale sociale kaart. Het RBL heeft, in samenwerking met ‘Ons
Platform’, het aanbod voor professionals in en rond scholen toegankelijk
gemaakt. De sociale kaart is te vinden op www.socialekaarthr.nl
Enkele vervolgacties 2019/2020
o Gestructureerd per mbo domein registreren en teruggeven of afspraken
rondom betrokkenheid RBL vóór uitval worden nageleefd
o Sociale kaart in gebruik nemen
o Door-ontwikkelen big data risicomodel voortijdig schoolverlaten
Kanttekeningen/risico’s:
N.v.t.
Financiën:
Binnen begroting Holland Rijnland
Communicatie:
Nadat het jaarverslag ter bespreking in het AB van 30 oktober is aangeboden, wordt deze
verzonden naar de regiogemeenten en ketenpartners. Daarnaast wordt het jaarverslag
gepubliceerd op de website. Vervolgens bespreken wij het jaarverslag met alle betrokken
wethouders van de individuele RBL-gemeenten.
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