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Inleiding
Artikel 25van de Leerplichtwet 1969 schrijft voor dat burgemeester en wethouders jaarlijks verslag
uitbrengen aan de gemeenteraad over de door de leerplichtambtenaren geleverde inspanningen door
middel van het jaarverslag leerplicht. Voor u ligt het jaarverslag over het schooljaar 2014-2015.

Het leerplichtjaarverslag 2014-2015 bevat informatie over de uitvoering van de leerplichtwet van de 18-
gemeenten binnen de regio West-Brabant. Omdat voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim in de
praktijk over de gemeentegrenzen heen gaat is intergemeentelijke samenwerking van groot belang.
Het zorgt ervoor dat zoveel mogelijk jongeren hun school afmaken en een startkwalificatie halen voor
ze de arbeidsmarkt op gaan.

Doel
Het jaarverslag heeft inzicht in het gevoerde leerplichtbeleid van afgelopen schooljaar

lnformatie
Het leerplichtjaarverslag is een coproductie van de 18-gemeenten die vallen binnen het Regionaal
Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL). Dit verslag past in de trend van de groeiende samenwerking
tussen gemeenten bij de handhaving van de leerplicht en het beleid gericht op het terugdringen van
voortijd ig schoolverlaten.

N etwe rksa me nwe rki ng te a m We st- Bra bant We st
Vanaf mei 2014 werken gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Halderberge, Steenbergen en
Woensdrecht samen in een netwerksamenwerking op het gebied van leerplicht en voortijdig
schoolverlaten. Medewerkers en netwerkpartners zijn positief in de evaluatie over het eerste jaar. Het
aantal schoolverzuimmeldingen is gedaald, evenals het aantal nieuwe meldingen van voortijdig
schoolverlaten. Beide dalingen zijn te danken door de inzet op preventie.

Absoluut verzuim.
Tegen het absoluut verzuim, jongeren die geen schoolinschrijving hebben, is net als vorig jaar
voortvarend opgetreden. leder signaal is onderzocht, in eerste instantie door de administratie en later,
indien nodig, door leerplichtambtenaren. ln relatie tot het aantal meldingen van absoluut verzuim is het
percentage processen-verbaal van 3,3o/o met 0,8% afgenomen. Ook in Roosendaal heeft er een daling
plaatsgevonden. Door de sluitende aanpak van de administratie kunnen we weer zeker van zijn dat
ieder geval van absoluut verzuim wordt gesignaleerd en opgepakt.

Relatief verzuim.
Het bestrijden van relatief verzuim, jongeren die niet aanwezig zijn op school, blijft de belangrijkste taak
van de leerplichtambtenaren. Het grootste gedeelte van de meldingen kwam via het verzuimloket van
DUO binnen. Door de preventieve aanpak, de spreekuren op scholen en het feit dat we in de regio
zoveel mogelijk met één contactpersoon per schoolwerken, zijn de lijntjes tussen de scholen en de
leerplichtambtenaren erg kort en kan er sneltegen verzuim worden opgetreden. ln Roosendaalwordt
deze werkwijze toegepast.
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Vrijstelling.
De regio West-Brabant kenmerkt zich door een groot aantaljongeren die net over de grens in België
naar school gaan. Daarvoor is een vrijstelling vereist. Door de netwerksamenwerking team West-
Brabant West zijn in het schooljaar 2014-2015 474 vrijstellingen afgegeven (Bergen opZoom 29,
Halderberge 10, Roosendaal20S (deze leerlingen bezoeken veelaleen school in Essen), Steenbergen
3 en Woensdrecht224).

Verzuim 1B+.
De groep jongeren tussen de 1B en de 23 jaar krijgt steeds meer de aandacht van het ministerie van
OC&W. Voorkomen van uitvalop het MBO, verzuim 18+ , wordt net zo serieus genomen als dat van de
minderjarigen. ln tabel 10 is te zien dat het RBL ook hier, net als bij het absoluut verzuim, een sluitende
aanpak hanteert: iedere jongere van boven de 18 die op enig moment geen schoolinschrijving heeft en
geen startkwalificatie, wordt benaderd door het RBL. Een deel van de jongeren reageert niet. De focus
voor het komende jaar gaat worden om ook die groep jongeren te bereiken. Ook in Roosendaal kiezen
we nu voor een intensievere begeleiding van risicojongeren door middel van verzuimgesprekken voor
jongeren van 18 jaar en ouder en voor preventieve spreekuurgesprekken om uitval te voorkomen.

Waar gaan we de komende periode in Roosendaal op in zetten?
De komende periode gaan we met de 5 gemeenten in de netwerksamenwerking onder andere inzetten
op onderwijs en arbeidsmarkt, de jeugdwerkloosheid is toegenomen en er is een grote discrepantie
tussen vraag en aanbod. Er zal aandacht zijn voor het creëren van (leer)werkplekken en stageplekken.
Werken aan een nog intensievere samenwerking tussen jeugdprofessionals en leerplichtambtenaren.
Een extra impuls ten behoeve van het MBO en inzet op 'kwetsbare jongeren'.
Ook zal er komende periode wederom aandacht zijn voor de verzuim- en verlofregistratie op scholen.
Het verbeteren van de samenwerking met de RMC coördinator van onze RMC regio. Het realiseren
van gezamenlijk beleid en uitvoeringsagenda met de 1B gemeenten. Er zullen betere lijnen gecreëerd
worden met bv de regiegroep RMC en het Regionaal Platform Arbeidsmarkt (RPA). En er zal een
structureel subregionaal overleg met ondenruijs, arbeidsmarkt en zorg georganiseerd gaan worden.
We zullen de projecten Roem&Poen, Dynamo, inzet van de trajectbegeleiders en diverse andere
projecten in het kader van voorkomen en terugdringen van VSV voortzetten. Daarnaast bestaat er een
mogelijkheid voor het inkopen van individuele trajecten voor jongeren die een grote afstand hebben tot
de arbeidsmarkt.

Vervolg
Het jaarverslag komt beschikbaar de website r¡wvw. rblwest-braba nt. n l.
Het jaarverslag zal worden uitgereikt aan de scholen.
Tevens zal er vanuit de 5 gemeenten binnen de netwerksamenwerking leerplicht een persbericht
worden verzonden.

Afslu iting en ondertekening
lk hoop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd het gezamenlijk jaarverslag van het RBL.
Mocht u meer willen weten over het RBL of bijvoorbeeld prijs stellen op een werkbezoek, dan verneem
ik dat graag van u.

Wijvertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
Namens dezen,
De wethouder voor Onderwijs,

J.A.M
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Verzorgd door Regionaal Bureau Leerpl¡cht West-Brabant in samenwerking met de gemeenten u¡t de reg¡o

FOCUS
TALENT
Een gesprek met llona Dulfer
en Miriam Haagh

Ondor de vlag van Redonael Bureäu LGcrpllcht Wêst-lnbant
timmen dê reg¡o W€l-Bnbant eãn de weg om væÌtüdig
schoolvGrlatcn [rSVl tcruS tã drlngên rn ta voorkomcn.
llonå Dulfer, bestuurder ROC W$t-Bbbant en Mlrlam Haagh,
wethouder Ond€ruljs ¡n de centrumgemcånte Breda, tevens
bestuursvoor¡¡tter RBL West-Brabant, in gesprek over de

behealde r€sultat€n. En ov!Í dc toekomst: ron pl.¡doo¡ om
væral naar het talent en het vakmanschap van de leerllng tc
küken. "?êt dle le€rllng centhel".
D6 afgolopcn ¡aren ¡s €r hard t€werlt om meer leerlingen op
school t€ houdsn, omjongercn dle zfln u¡tgehllen wee]
blnnsnboord te krl¡gen én om jongeren dle nl6t langer leer-
pllchtig zi¡n te verle¡den terut naar de schoolbanken te taan.

Vangnet

"Als we de cijfero zien, dan werkt onze aanpak" steekt llona Dulfer
van wal. "En, dat er w¡rzigingen ¡n de wet- en regelgev¡ng voorVSV
zijn doorgevoerd, heeft ook goed uitgepakt. Dat heeft veel in gang
gezet, zondet d¡e wüzi8ingen waren we niet zover gekomen als

we nu ziln. Het nu behâalde resultaat, een daling wn het percentage

voortijdig schoolverlaten van 44 naar 2,0%, is m¡ssch¡en wel het
hoogst haalbare. Nieuwe wetswijz¡ngen ten aanzien van de Entree

opleidingen brengen namelijk ook r¡s¡co's met z¡ch mee. Met name

voor de leerlingen die in het mbo uitHllen ln nlveau 2. lmmers,
voorheen was de Entree-opleiding dan êen mooi wngnet. Maar

dat kan nu n¡et langer. Dat baart mi¡ wel zorgen."

"Voor de groep voortildlg schoolverlateß in het mbo n¡veau 2
redden we het niet langer met wetgeving en verbeterde samen-
werking alleen," vult Mir¡am Haagh âan. Wij streven er naar dat
elkejongere leert, werkt of de zorg krüEt die nodig ls. Nu is het
vooËl van belang om naar de leerl¡ng te kljken. En dan vooral naar
d¡e leerling d¡e net dat beet¡e extE onderstêun¡ng nodig heeft.
Pas dan z¡eje echt z¡jn of haar talent.

"lmmers, ols je vønaf het beg¡n op je tenen moet lopen, dan moet je

wel heel sterk z¡jn om dat vol te houden, Dqarom ¡s het zo helongijk
om leerlingen op mbo n¡veou 7 en 2, tnoor natuurl¡jk ook op n¡vequ i
en 4, nét dat beetje extra ondeßteuning te kunnen bieden. Dot komt
de prestatíes, de motivatie en daarmee ook het welzijn van de
leerling ten goede."

E¡ laten we niet vergeten dat voortijdig schoolverlaten ook
voorkomt ¡n het vmbo en in het voortgezet onderu¡is. Ook daar
¡s deju¡ste ondersteuning van groot belan8."

te bereiden op de baan van de toekoml, En we leren hen om
flex¡bel te kunnen z¡jn. Want hoe d¡e toekomst eruiÞ¡et, dat weet
n¡emand." Om deze iongeren ee¡ kanste bieden, llgt er ook een
taak voor het bedrilfsleven. "Belangrilk is dat bedriJven ln de reg¡o

wel bere¡d zün om jongeren met extm begeleid¡ng op te nemen. Het
fe¡t blûft dat het voorjongeren op het niveau I en 2 wn het mbo

lastig blüft om stageplaatsen en werkte v¡nden. Maar ik zie hier ook

kansen. Want de kEcht van onze regio isjuist dat we veel midden-

en kleinbedrijven hebben. En zij willen en kunnen vaak wel iets met
deze doelgÌoep."

Dejuiste begeleidíng

De samenwerking tussen onderu¡js, overhê¡d en de arbeidsmarkt ¡s

de laâtste¡aren sterk verbeterd. ln dit lopende schooljaarwordt
daar alleen nog maar meer op geinvesteerd. 'samen volgen we de

leerl¡ng en kijken we wat het beste:svoor hem of haaf. En dan kan

het best zün dat school even n¡et de¡u¡steþlek ¡s. wat belan8rük is,

¡s deju¡ste begeleiding: begeleiding vol$ dejongere. Naar een

opleiding, naarwerk, maar ook begeleiding om zijn of haar leven

weer op de rit te krijgen als dat nod¡g is. En het liefst vanuit de

continuite¡t van één persoon dle de regie heeft. Dat ¡s wåt w¡j w¡llen

reâliseren," aldus Miriam. "Want één ding ¡s zeker: in de toekomst

moeten we meerwerk maken un begeleidlng die dejongere volgt,

in plaats van dejongere d¡e begeleiding volgt. Nu gebeurt het nog

te vaak dat een ¡ongere op school, bu¡ten school, r¡chting arbeid of
naar zorgtEjecten, venchlllende begeleideß heeft, De samenwer-

k¡ng tussen deze begele¡ders moet nóg betet dwaß door kokers en

organisatiegrenzen heen. lk zie daaruoor mogelijkheden waarop we
ons graag r¡chteni'

Divers¡te¡t

'vveetje waar het nu op aankomt? Op maatwerk. Daar is winst te
behalen. En door de leerllng niet langer langs de latvan de
gemiddelden te leggen. lmmers, wanneerje nu b¡jvoorbeeld het
standaard n¡veau taal en rekenen niet haalt, kun jeje mbo-d¡ploma
wel vergeten. Funest voor de motivatie, een droom valt uiteen en

een vakman ofvakvrouw gaat verloren, We moeten eryoorwaken
dat we zo'n getalenteerdejongere afschrUven voor het onderuljs,"
concludeert Mir¡am.

llona ¡s het daar roerend mee eens: "onze leerlingen worden

opgele¡d voor beroepsonderuüs. Lâten we dan op dle vakken de

nadruk leggen en u¡tgaan van talenten. Zodat die topstukadoor
gewoon zûn mbo-d¡ploma kan halen en daar een goede boterham

meè kan verdienen. ook wanneer hettaal- en rekenniveau wat
achterblijft."

resultaten bereikt met de doorlopende leerlijn van hêt vmbo naar
het mbo," bllkt llona terug. "Daarnaast willen we als ROC ook het
snellertussentr'jds ¡nstromen op een ople¡ding mogeli¡k maken. Dit
¡s âl lang een gezamenlijke reglonale wens. Nu staat een opleiding
dat soms n¡ettoe. ln de meeste gevallen vinden we dan wel een
werkplek voor diejongere om de tild te overbruggen. Meãr, een

doorlopende leerl¡¡n is natuurlük beter om hem ofhaar ¡n het
schoolritme te houden,"

loekomst
llona sluit afdoor een waarschuwing mee te geven: "Een resultaat
van nul VSV-eß ¡s een utop¡e door de vennder¡ngen ¡n de wet- en
regelgeving. Wellicht krijgen we zelfs te maken met ietwât stijgende
getallen. Dãar hoeven we niet van te schrikken, want dat ¡s nou
eenmaal de consequentie van verander¡ngen in wet- en regelgeving,

Zolang we dejongeren om wie hetgãat maar in beeld hebben en

houden.

"De laatste jarcn ¡s doarvoor heelveel ontwikkeld, Lqten we nu
k¡jken noor wot er allemodl ¡s en daor keuzes in maken. Misschien

doen we dan u¡te¡ndel¡jk mindeL moat wot we doen, is dãn

krachtíger en efiectíevet Versnippering vooúomen dus."

Mã8 ik tenslotte meteen een oproep doen om hetvoortaan over
mbo werk- en denkn¡veeu te hebben, net zoals datgebruikelilk is

in het hbo? En niêt langer over een startkwal¡ficatie?
Startkwal¡ficatie heeft wellicht een hogere woordwaarde bij
wordfeud, mear is toch een vreseli¡ke term die geen enkel recht
doet aãn de leerl¡n8 om w¡e het gaat?"

Baan van de toekomst
Het ROC zet sterkt in op loopbaanleren en vandaaru¡t is erveel
aandacht voor loopbaancompetenties. llona: "We leren onze

leerlingen het belang van 'blljven leren' in te zien om hen zo voor

Door- en ¡nstromen

Naast het uitgaân van talenten mn leerlingen en deju¡ste begeleiding,

is een vloe¡ende dooßtroming ook van belang om jongeren op
school - en gemotiveerd - te houden. ?o hebben wqal hele mooie

llono Duüer / befruudet Roc west-grobønt en
M¡tíoñ Hdogh / bestùutsvoor2ifret RBL West-Etohdnt
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EEN JAAR VOL BEWEGING

Voor het Reg¡onaal Bureau Leerplicht {RBL) West-Brabant was het

schooljaar 2014-2015 een jaar vol beweging op veel verschlllende
fronten. De belangrijkste Begevens en cijfers v¡ndt u in dltjaarueßlag.
Meer dan anderejaren besteden we ¡n verscheidene artikelen ook
ãandâcht aan de ¡nhoud van ons werk. We geven daarmee een beeld
van onze ¡nzet en van de manier waarop we met en voor West-
Brabantse jongeren werken aan voorkoming en terugdringing van
schoolverzuim en voortijdige schooluitval.

De beweg¡ng is soms heel letterlljk geweest: leerplichtambtenaren
en RMc-tGjectbegeleidem werken voor de gehele reg¡o West-Bmbant
en zijn voortdurend op pad in deverschillende gemeenten. ln
toenemende mate wordt gebru¡k gemaakt van werkplekken op de
scholen omjongeren dired op te ?oeken en het contact met school-
leiding en leerlingbegeleideß te verstev¡gen. Ook ¡n de lokale
gemeentehuizen hebben we werkplekken om gesprekken met ouders

en jon8eren te voeren.

Pro¡ect'18 plus we m¡ssen ie'
Een belangrüke ontwikkeling met bübehorende
dynamiek ¡n ons werk is de geintenslveerde

aanpak van het verzuim door jongeren

van 18jaar en ouder, onder invloed van
het landelike prcject: Venu¡m 18+ We
missen je! Dit prcject moest een landelijke

beweging op gang brengen, waar¡n RMCî
mbo-instell¡ngen en gemeenten samenwerken om
verzuim in deze doelgroep terug te dringen. Hoewel deze leerlingen

niet meer leerplichti8 zijn, horen ze aân alle lessen deel te nemen.
Met de aanpak En het verzuim bestrüden we voortijd¡ge ongediplo-

meerde u¡tval, want verzuim ¡s daarvaak een voorbode van. De

scholen en onze RMc-tËjectbegeleiders voeren nu eerder en vaker
gesprekken met venuimendejongeren. Of dlt een positieve invloed
heeft op de vw cijfeß, zal blijken bü het beschikbãar komen wn de
c¡jfers van OCW overvoortijdige schooluitval in 2014-2015.

D¡t is wat we geconstateerd hebben
Mlndêrjongeren ln W€st-Brdbant. Er is een l¡chte dal¡ng (ongeveer

1%) van het totale aantal West-Erabantse ¡ongeren (leêfti¡dsgroep

5-23 iaar): het zün er nu 141.539.

Meer werkproc€ssen door admlnistãtie opgâlost, Administñtief
medewerkers, leerplichtambtenaren en tajectbegeleiders hebben
23.074 werkprocessen overWest-Brabantse jongeren aangemaakt.
. 7% van de West-BËbantse jongeren kreeg indlvidueel begeleidlng

van een leerpllchtambtenaar oftnjectbegeleider van het RBL.

. Leerpl¡chtambtenaren en tGjectbegele¡ders gingen met 12.695
werkprocessen ãan de slag, De intens¡teit hiervan varieert van

een uurtje voor een eenmallg gesprek tot wekelijlce acties
gedurende het volledlge schooliaar.

. Het aantal werkprocessen 'Absoluut verzuim' daalde in schooljaar
2013-2014 met bína 30%. Het âantal werkprocessen dat in
eerste instantie door de administratie werd aangemaakt en

onderzocht, is nagenoeg gelijk gebleven. D¡t betekent dat meer

werkprocessen na ¡nspanningen door het admin¡stmtieteam
werden opgelost.

. Tolaal zijn 4.148 verzu¡mmeldingen behandeld door medewer-
kers van het RBL West-Bmbant. Oit is ongeveer gelük gebleven

aan het vorige schooljaar.

Fllnke dâllng âântallen procèsen-verbaal. Er zlln minder processen-

verbaal opgemaakt. Voor'Luxe venu¡m'¡s d¡t büvoorbeeld met 66
afgenomen. ln b¡jna alle gemeenten dãalde het aäntâl processen-

verbaal: in 18% van het gemelde luxe verzuim is proces-verbaal

opgemaakt in schooljaar 2013-2014 was dat nog 33%. Het is de
moe¡te waard onderzoek te doen naar deze ontwikkeling. D¡t wordt
opgenomen ¡n hetjaarplan 2015-2016 (speerpunt 3).

Mindervr¡¡stelllngen verleend. Er zljn het afgelopen schooljaar 36
m¡nder vrijstell¡n8en verleend dan het schooljaar ervoor Dit betreft
vooral vermindering van het aantal vrüstellingen voor het volgen van
onderwlis ¡n het bultenland (- 23).

Toch gaan er nog opvallend veel West-Brabantse jongeren ¡n Belg¡ë

naar school, De reg¡onale sãmenwerkingsverbanden willen onder-

zoeken wat de afweg¡ngen van ouders daar¡n zijn.

LEERPLICHT

tllssê¡t

Het prcject 'Verzu¡m 18+ We m¡ssen je' gaf ook een ¡mpuls aan de
professionãliser¡ngvan o.a. de RMC-tËjectbegeleiders. Belangen-

verenig¡ng lngrado bood de mogelljkheid om kosteloos deel te n€men

aan interuisie en trainingen'Gespreksvaardigheden'en'De rol van de

tniectbegeleider in het netwerk'. ln West-Erabant hebben we ruim
gebruik gemaakt vãn dit schol¡ngsaanbod. Leerplichtambtenaren
troffen elkaar ook steeds in teâmverband om cãsuilstlek te bespreken
en te werken aan verdere professionallserlng. De permanente

educatie ¡n verband met de opsporingsbevoegdheid van leerplicht-
ambtenaren dEagt ook bü aan het scherp houden van de vaard¡gheden.

Personeel5dynam¡ek

De personele formatie gaf ook veel fluctuaties te z¡en. ln maart 2015 ¡s

besloten de formatie voor aansturing, bele¡dskwllteit- en RMC-functie

binnen het RBL u¡t te breiden. Enkele collega's vertrokken naar andere

werkplekken en n¡euwe collegat gingen van start bij de administratie

en leerpl¡cht/RMC. Het was bovendien een

bewogen jaar vanwege een a¿ntal ¡angdur¡g

zieke collega's-

Het RBL West-Brabant is bestand
gebleken tegen personeels-

perikelen. Collega's

hebben met elkaar het
werk op weten te
vangen en met een
minimale inzet van extra
peßoneel kon het werk

doorgaan, Daarmee ¡s de
kracht wn het team en het

in een groter verband

aangetoond.
Tenslotte brengen we u vast op
de hoo8te van een recente
peEoneelswissel¡ng bü het RBL

West-Bmbant.

€fiedieve¡e aanpak RMC door meer prwentie. Er zijn veel minder
administratieve werkprocessen voorde RMC-doelgroep aangemaakt.

Er werden minder oud vsv'eß (*1) aangeschreven, vooral omdãt de
respons op de schriftel¡jke benadering van deze doelgroep ¡n het
verleden te ger¡ng was. Hoe we deze doelgroep wel kunnen
bereiken, gaan we onderzoeken ¡n het komende schooljaar.
Er zijn veel meer preventieve interventies gedaan voor de RMC-

doelgroep, zoals voorkomen van verzu¡m b¡j 18+ en coach¡ngsge-

sprekken met iongeren d¡e w¡llen stoppen met de opleiding {tabel 10

en 11). Leerplichtambtenaren en tËjectgele¡d¡ng zetten steeds meer
ln op de begeleiding van ¡ongeren van 18 jaar en ouder met het doel
te voorkomen dat deelnemers u¡tvall€n voordat de startkwalificatie
is bereikt. Erwerden ruim 100% meerwerkprocessen aangemaakt
voor studenten vân 18jaar en ouder.

Overige opvallende regíonale trends
. De problematiek van jongeren wordt steeds complexer waardoor

de duur van de begeleid¡ngen toeneemt.
. Sinds schooljaar 2013-2014 ¡s er weer een l¡chte sti¡g¡ng te z¡en

van het aantal voorti¡dig schoolverlaters.
. Er ziin het afgelopen ¡aar 4 particuliere inltiatieven gestart voor

het stichten van een n¡euwe ondeMisvorm in West-grabant.

Ouders mogen het ¡nitiatief nemen voor een nieuwe school.
Op weg nããr erkenning door de onderwlrsinspedie gedogen

leerplichtambtenaren dat leerlingen de school al bezoeken,

ln het erkenn¡ngstmject trekt RBI- West-B.abant op met de

onderwijsinspectie.
. Het afgelopen jaar hebben leerplichtâmbtenaren regelmãüB de

hulp van de onderuüsconsulent ingeschakeld om het recht op
passend onderwljs te realiseren.

. Er is ook een aãntãl keren samengewerkl met de 'inspecteur
bûzondere regelingen' om onorthodoxe ¡ndividuele maâtwerk-

trajecten te real¡seren voor jongeren.

Dit is wat we gaan doen
Reg¡onale speerpunten 2015-2016
1 Aânpak verzuim 18+ blijft een speerpunt ís 2015-2016.
2 We gaan onderzoeken hoe we met nieuwe/andere methoden

voortijdig schoolverlaters met een grote afstand tot de arbe¡ds-
markt beter kunnen bereiken en komen eind van dit schooljaar

li-"çbcfh udn dpt lcp eD PiptptVeñõô\donþ

De hu¡d¡ge le¡dlnggevende van het RBL- Uesbeth van der Lee -

draagt met ingan8 van 1 december 2015 het stokje over aan

dhI PieterVerdâasdonk. Hij gâat le¡ding gaan gewn aan het regionale

administratieteam en aan de leerplichtambtenaren en trãject-
begeleiders mn de n¡veãu 2-gemeenten. L¡esbeth van der Lee gaat

aan de slag als reg¡onaal beleidsadviseur'Voorkomen van voortijdig
schoolverlaten'en vult de functiè van RMC-€oörd¡nator in.
Het RBL is klaar voor de n¡euwe uitdag¡ngen in schooljaar 2015-2016.

WE

¿ê
.\d

Samenvaffing, regionale trends en speerpunten

met een n¡euwe aanpak daarop. Ook gebruik van soc¡al media en
(verbetering van) de reg¡onale webslte wordt h¡erin betrokken.

3 Het afgelopen schoollaar is weer gebleken dat de in-, door- en
u¡tstroomgegevens van jongeren op ondemijsinstellingen vaak t€

laat zichtbâar worden in hèt Jeugd Volg Systeem van het RBL. tn

het eerste kwartaal van het schooliaar 2015-2016 gaan we met
de admin¡stratie van ROC West-Brabant op zoek naar de oorzaak
hieruan, Daarna zal ook contact ge?ocht worden met de Dienst
UiWoering Onderwijsgegevens (DUO)

4 Er werden het afgelopen schooljaar m¡nder processen-verbaal

opgemaa[t door leerpl¡chtambtenaren. Met name het aantal
pvl voor de categor¡e'Luxe ver¿u¡m'nam af. ln de periode

november'15 - april '16 gaan we onderzoeken wat hieruan de
reden ¡s en eventuele adies voorbereiden.

5 Omdat we het aantal thu¡szitters nog verder naar beneden willen
br€ngen gaan leerplichtambtenaren en de West-Brabantse
Regionale Samenwerkingsverbanden Voortgezet onderwijs
(RSV's) de samenwerk¡ngsafspraken in verband met het thuiszit-
ters protocol nog verder u¡twerken en aanscherpen. De RSV'S zún

samen met de scholen voor voortgezet onderuûs prima¡r

verantwoordeli¡k voor het reallseren van Passend Onderwijs.
6 Het komende schooljaar wordt du¡del¡jk wat de gevolgen zijn van

de nieuwe toelatingscritèria voor de Entreeopleidingen van ROC'r

(de vroegere niveau 1-opleidingen). Het RBL bekükt samen met
het ROC wat de ínv¡oed is op de vsv-resultaten. Gemeenten en
ROC's realiseren samen oplossingen voor¡ongeren die de boot
dreigen te m¡ssen. Het organiseren van flex¡bele opvang- en

schakeltäjecten en tussentijdse instroom ¡n reguliere ople¡dinger
zûn daarbij de kernvoorwaarden.

7 Voor de jongeren die uitvallen u¡t de Entreeopleidingen en de
opleidingen op niveau 2 moet begele¡ding naar de arbe¡dsmarkt
georganiseerd worden. De samenwerking met partners op het
gebied van de arbeidstoeleiding wordt daarom in schooljaar
2015-2016 geintens¡veerd om gezamenlük een regionale aanpak
te ontwikkelen en vast te stellen in komend schooliaar. Daarnaast
worden er RMC reseruem¡ddelen ingezet voor extra formatie op
arbeidstoeleiding voor kwetsbare jongeren.

{+1) Voofrijdigschoolverlateß die al lan8erdan é¿n volledig schooljaargeen
s.hoolinschrùv¡ng hebben.
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Tabel 1 / Aantal jongeren 5 - 23 jaar naar leerplichtstatus

Tabel 2 / Jongeren naar type onderwijs van laatste schoolinschrijving
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LeerplichtiB

Kwal¡ficatiepl¡chtig

stânkùaliflcâtie (11) behaâld

Boven leerplichtlg

2.752

159

587

249

1.323

90

435

159

750

48

203

106

4.462

683

2.164

L4A2

23.656

1.661

9.561

3.792

3.518

285

1.068

466

5.996

398

1.554

739

2.950

2L7

743

360

3.735

283

1.050

531

5.732

36s

1.248

ua

7.227

567

1,918

1.083

316

30

59

99

ro.lr7

732

2.8s4

1.690

2.430

191

837

384

2.992

222

840

530

4.(X6

266

t.L64

456

2.772

247

69s

449

2.L52

147

610

198

2.516

231

%2

472

92,212

6.828

28.536

13.933

Totæl 201¡l-¡011 3¡187 2tü, 1.107 l2.r.0E s8.678 3.1¡' 8,68? 1.270 5,t0, 7.t99 1!'.t0t 3na 15.¡03 3.¡a¡ l.B8¡t 3.991 1,ts, 3.101 1,tß7 141.93¡

(*1) Een lankwal¡ficatie is e€n hðvo- ofwo-d¡ploma, ofeen d¡plomâ op mbeniveðu 2.

l"ee¡pl¡chtig: Jongeren van 5-16jaar Bi de kolom RBL.ñlet lñ GBAgaat het om personeh d¡e op de stân-dâtum vâh het werkproces ho8 niet waren

mbo-niveau 2. adres. Soms komen Duo-meld¡ngen en ondersteun¡ngsvEgen eefder blnnen dan ¡nforñâtie over de
startkwãl¡ficãtie beheald: ls ditjaar ¡s een ¡¡euwe status. D¡t zi¡n jongeréñ tot 23 jãar d¡e in het lopendejaar GBA-inschrüv¡ngvãnu¡t de gemeente.

goven leerpli.htig: Dezè slatus betekent in d¡t geval 18+ en nog geen sbrtkwâlificatie behaeld. het afg€lope¡ schooljaar '14115.
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Pr¡måir onderuijs

Specieâl onderuljs {*2)

VoonSezet speciaal onderuijs

Voonge¿et onderuijs

Middelbãar be¡oepsonderwüs

Anders ('3)

1.2a6

47

33

1.135

660

26

7A4

46

33

"747

377

20

476

17

11

343

222

38

5.U4

247

224

4.'r90

2.354

96

L4.794

704

531

15.452

6.181

1.010

2.O72

Lt2

7l

1.955

1.103

24

3-749

235

119

3.OS3

1.46s

66

1,815

109

52

L.427

M9

18

2.234

113

7A

1.009

42

3.014

792

88

2.680

1.393

26

4.272

355

164

4.064

1.9s2

4A

254

6

16

153

36

39

6.744

341

254

5.703

2.7L4

233

1.408

77

55

1.422

856

30

1.826

92

&
1.540

942

120

2.505

91

64

2.172

r.142

18

1.564

tr4
726

L.474

173

106

1.320

4L

23

7.200

506

11

1.338

t72

56

1.598

886

171

55.843

3.0t 5

2.É2

52.971

25.420

2,1ß

47
200

s59

5.202

3.¡141

2.148

Totâ¡l 201+2015 9,187 2.mt 1.10t 12.798 16.676 5.337 8,687 4no 5.599 7A98 f0.708 5t¡l 15.3t$ t.348 /t.¡84 5,9t2 4.187 3.101 a.16, 1¡f1.9r, 1'-.0s7

¡otÍl ¡013.201¡l 3.tm 2.014 1,150 1E.0ß6 38.649 8.82 4,792 ,4.:116 3.680 ,,fl 10.gtr 184 lt.&, 3.990 lJtt 6.01t ¡L2O1 ,,17, a,úù 112,7à2

(41) zonder school¡nschrijving op en¡B moment in het schooljâar, dit betekêht biu dat de ¡n-, dooÊ en u¡tstroom-
gegevens (lDU) n¡et aanslu¡ten, dat dè startkwal¡ficatie behaald ¡s, enz.

{*2) anders dan de w€tgev¡ng, Wet Pr¡mair Ondee¡js {WPO) en Wet Êxpedise Cèntra (WÉC)) aangeeft, wordt het
Spec¡ââl Bas¡sonderwijs (SBo) ¡n deze €pportage gerekend tot de cãtegorie Spec¡âãl ondeN¡is.

{t3) o.a. bu¡tenlandse studenten in het Hoger Ondery¡J5, lnteschreven b¡j med¡sch kiñderdagverblijf/dagbested¡ng.

a

Tabel 2a / toelichting op: jongeren naar type onderwijs zonder schoolinschrijving (*1)
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Primaironderuijs

Speciââl onderuùs

Voongezet onderwüs

Voortgezet speciãal onderu¡ls

Middelbaar beroepsonderwûs

Ahders (r2)

3

1

146

8

73

26

3

53

8

T6

20

88

5

48

44

38

18

2A

521

81

389

96

47

52

1.130

133

977

1.O10

5

5

254

27

8a

74

7

6

294

167

66

2

10

162

8

86

1a

5

4

241

19

136

42

10

4

274

31

153

26

6

12

395

35

2A2

aa

119

4

77

11

13

233

729

572

75

463

39

6

L73

19

124

30

9

3

180

IA

133

120

2

236

20

97

1a

86

2A

236

24

103

106

1

7L6

10

37

11

20

15

L71

19

777

441

200

9.202

559

3.¡l¡11

2.114

lot¡àl 2014 - 2018 25j' lm 22tA 1.1:¡3 9.949 ¿lot 56it n6 47 aó¡ ,ra at, 1,24 35' ¡169 ttt 181 1t5 ¿r5 t1.997

(12) De categor¡e 'andeß' ßeeft de groep jongerèn weer d¡e n¡et eerder een school¡nschr¡jv¡ng in Nederland
hebben gehad, b¡jvoorbeeld omdat ze altijd in België op school hebben gezeten, of de troepjongeren d¡e

vanuit het bu¡tenland nðar de regio zün gekomen met het n¡veau van een startkwalificatie, blijkend u¡t
ee¡ ¡nschrijv¡ng aah het hoger onderu¡js. Ook de groepjohgereh die pãs op het e¡¡de van hel schooljaar
leerplichtig is geworden, wordt hiertoe gerekeñd.

(*1) Geen schoolinschr¡jving kãn versch¡llende redenen hebben, bûvoorbeeld: stankwal¡ficâtìe ¡s behâald,
er ¡s een vrijstell¡ng, er is tijdelijk geeh inschr¡jv¡ng omdat de jongere in mei zijn diploma vmbo heeft
gehaald en meteen werd uitgeschreven. Dejongeren d¡e oolt een ¡nschrüv¡ng hèbben gehad, worden
gereg¡streerd o¡der de categor¡e 'soon ohderuijs' vãn de laãtste bekende schoollñschriving.
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Vanaftåbel3ßaat hetn¡et meerom het âantâl
jon8ereù maar om het âãntâl werkprocessen
dât doorhet RBIWest'Brabant in behandel¡ng
werd genomen,

IWEST-BRRBßNT

ln schooljâar 2014-2015 werden voor
West-8râbantse johSeren in totaal 23.074
werkprocessen aangemaakt. Ð¡t z¡jn er
ongeveer 4.000 minderdan ¡n het vor¡ge

schooljaai Een werkproces is een term die
gebru¡kt wordt in het leugd Volß Systeem
(lVS) dat we gebru¡ken voor alle ¡nteruenties
d¡e gedaan worden voorjongèren. W€ kennen
15 versch¡llende werkprocessen, zoals

Soms i5 een werkproces in een kwartiertje
afuehandeld maar veel vakergâat het om eeh
ihvester¡ngvan een uurtot wel 30 contactmo-
menten met leerling, ouders, school en

netwêrkpaftñeE. Er zün het afgelopen jaar

met name minder admin¡stratieve werkpro-
cessen aãngemaakt. ln schooliaar 2013-2014
heeft het RBL nog een grote opschoonactie

8edâân onder alle voortijdiS schoolverlaters ¡ñ

de regio. Erwerd Eeìhtormeerd nâar de hu¡dige

da8bestedihg, Er kwðm echterte weinig
respons (ongeveêr 20%) om een dergelijke
adie te herhalen. Ook 8¡ngen toen de

mâ¡l¡¡gen ¡n verband met âbsoluutverzu¡m en

voortijdig schoolverlãten in de zomerper¡ode
doon ln het afgelop€n schooljaar is er Seen
opschoonâctie gedãðn en hebben we ¡n het
kãder vân effic¡ency ¡n de zomerpêr¡ode geen

mail¡n8en verstuurd. l-eerplichtâmbteñareh en

tÉiedbegeleiders g¡n8en met 12.695

werkprocessen aan de slâg (12.803 ¡n 13-14).

lh ditjâarverslag wordt verder alleen over
deze werkprocessen geÞpponeerd.

Relatief verzuim wordtgezien als een belangrüke ¡ndicatorvoor
voorti.¡d¡g schælverlaten. Jongeren d¡e beginnen met venu¡men
hebben dâareen redeh v@r ze kuhneh overbelastz¡jh, hebbeh

prcblemen ¡n dethu¡$ituatie, kampen met psych¡sche of
mêd¡*he problemen ofze hebben motihtieproblêmen waadoor
ze n¡et aan alle lesen deelnemen. Als hierop n¡et adequaat wordt
gereâgeerd, kân dit leiden totvoortijdlge schooluitvã|. Het ¡s een

belangr¡jlc taak En de leerpl¡chtâmbtenaar om elk gemeld

venu¡m te ondenoeken en te beoordelen ofhet veÊu¡m
veruijtbaar is, lndien na onderzæk blijkt dat erspnke isvan
zogenaamd signaãlvenuim en eftÊ aandachtofþrgnod¡g¡t dan

wordt daaruoor b¡nñen de shool dah weì dærjeu8dhulpwrleh¡hg
of GGO de benod¡gde hulp ¡ngeschakeld.

Luxe verzuim wordt geregistreerd als werkproces als oudeß,
kindereñ en joh8eren bu¡ten de retullere schoolvãkãnties vrii
nemen zonder toestemm¡ng Þn de shool d¡redeur of leêrpli.ht-
âmbtenâârvoor b¡jværbeeld Ekantie. Over aânvñgen kofter dan

lOda8en beslisde diredeurÞn de school. OwraanvFgenv@r
wrlof Enwege büzonder-heden En mær dan 10 dâgen besliÍ de

leerpl¡chtambtenaâr.

Melden viä het ver¡u¡mloket. Ten op¿ichtevan hetvorige
schooljaar werden veel meer meldinßen viâ hetverzu¡m-loket van

DUO aângelærd bij het RBL West-BÊbant. Hetvenuimloket werd
door DUO lhgerlcht om het meldenEn wEu¡m gemakkelijkerte
maken. Scholen mdden bü één loketen DUOstuufr de meldingen

wrud8ens door ¡aar dê woongemeenteEn de betreffende
leefl¡ng. De meld¡ngenv¡a hetvenu¡mlokêt st€gên ün 3.514

meld¡ngen in s€hooljaar'13114 naar 4.315 ¡n schooljaar'14115.
Een toenamevan büna 23 %. Dit betekent dat634 meld¡ngen via

de mâ¡|, telefonisch ofde website En het RgL ¿ün gemeld. Dit kan

omdat het pr¡ma¡r onderuüs en hetspeciaâl onder- wijs nog geen

Bebruik kunnen mâken uh hetvenu¡mloketvan DUO. Naar

wruachting wordt het veuuimloket in 2016 ook u¡tgerold wor
deze uee onderuiistvpen.

Tabel 3 / werkprocessen Absoluut verzuim' naar uitstroomreden

label 4 | Relatief en luxe verzuim naar onderwijssoort
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ita,

(ferug) naar school

Afgedaan {zie afdoening)

Anders (*1)

1

2 3

5

2 29

4

3

36

49

4

11

6

13

1

3

5

1

16

1 12

22

4

2

23

4

41

3

7

1 7

1

13

4

19

Túâl 2011.2015 I 6 , 33 89 18 19 ¡l 1¡ l7 :lil 6 71 10 11 2t ß
Tot.l2013-20lt tr0 t TI ú1 x2a 1¿ g0 7 l8 11 ß 9l 1g 9 11 ß ¡ t 551

Toelichting

Het betreft de werkprocessen ,Absoluut veÊuim' d¡e door de leerplichtambteñãâr ¡n behandêl¡ng z¡jn
genomen. Alleen de âântâlle¡ met de afdoeningen'ffêrugl n.ârs.hool'of âft€daan'z¡jn gespec¡ficeerd.
Met afdoen¡ng wordt bedoeld een proces-verbâal, waarschuw¡ng, veruüz¡ng naar HALT. Zie voor meer
ihformâtie hierover tãbel 7.

Senomen door een leerpl¡chtambtenâar ¡s ten opzichte wn het vor¡g schooljaar met 164 8edââld (van 551
in schooljaar 2013-2014 naar 387 in schooljaar 2014-2015). Het aantâl werkprocessen dãt in eerste instantie
door de adm¡histrâtie werd âan8emaakt en ondeÊocht ¡s haSehoeg Bel¡jkBebleven. D¡t betekent dãt meer
werkprocessen na inspann¡ngen door het admin¡st6tÍeve team werden opgelost.
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M¡ddelba¿r beroepsondeilùs

Pr¡mair ondeilíja

Spec¡aal onderuijs

Vootgezet onderuijs

Voongezet speciaal o¡deeiis

Sood onderwijs n¡et aangedu¡d

18

67

3

5 14

77

12

3

443

35

241

80

23

615

57

20

3

40

59

26

6

206

18

4

29

3

54

2A

2

42

113

5

88

2l

7

729

31

2

2

33

5

2

3

77

26

16

293

1

33

15

1

54

4

1

20

4

91

2

38

5

70

5

114

11

10

31

1

L4

4

7S

2.

864

227

&
2-Stt

L97

11

fob.l 201¡l-2013 83 It 19 5to 1.036 6t 319 a, 9t 166 276 45 5 4t5 108 tt? 118 tll{, ilt tl7 3.874

Tot¡ol 2013.20!l 75 28 16 5t2 1.OE g 4t 97 tz, 16t 258 10 390 Írl tzl 90 139 91 99 3.4lt

lùxe wnuin

Middelbaar beroepsondeil¡¡s

Prima¡r onderw¡js

Speciaal ondeNüs

Voodgezet onderw¡js

Voongeret spec¡aal onderuijs

Soofr onderuÙs niet aangeduid

7

4 10

4

10

L

12 74 30 10 4

3

164

,
89

2

29 13

1

Totaal 201+2015 I 4 s ,s 87 I 16 2 a 16 t2 17 ! , t7 9 7 2 271

Tolââl 20Ít-2014 2 0 2 t2 80 11 23 9 1S e 4 101 4 5 12 I 7 t4
ToelichtinB
(*1) Registrâtie N¡et ¡ñge¡etenen (RNl) is een n¡euwe categorie. Sinds 6.ianuari 2014 kunnen niet-¡nge¿etenen
zich inschr¡jven in de Registñtie Niet-lngezetenen {RNl) bû ¡nschr¡jfvood¡enin8en bù 18 Bemeenten ¡n Nederland.
De gemeente Breda ¡9 één van d¡e 18 Semeeñten. Mensen met een RNI status zijn personen d¡e niet of korter dan
4 maanden ¡n Nederland wonen binnen een aaneengesloten periode van 6 maanden en die büvoorbeeld een ti.¡de-

lijke arbe¡dsrelâtie hebben met Nederlandse overheidsinstell¡ngen (broni Rijksdienst voor identite¡tsge8evens,

M¡nisterie van B¡nnenlandse Zaken en kon¡nkrüksrelatjes), Of om mensen d¡e h¡er hêbben gewoond, maar nåar het
buitenlând vertrokken zijn. Ook mensen die 2¡ch vânuìt het buitenlånd hier hebben gevestigd, maãr n¡et gereg¡-

streerd zùn, zoals bu¡tenlandse studenten ofOost-Europese we¡knemers, kunnen wn deze categor¡e deel u¡tmâken.

ln totaal werden 4.148 verzuimmeldingen opgepakt door medewerkers van het RBL West-Brabant Dit ¡s ongeveer

Belük gebleven met het vor¡ge schooljâar 14.164).

Totâel RVen LV2O1&2O15 93 1S 24 59s 1,143 65 335 89 101 182 288 45 442 1$) 124 135 149 50 119 4.149

Cl¡ënten 2014-2015 63 13 18 399 834 47 233 68 80 133 204 372 89 88 110 10'1 40 91 3.020

Toelichting
Er werden 4.143 verzu¡mmeldingen geregistreerd over 3.02o cliënten. Dàt betekent dat over één cliënt meerdere verzu¡mmeld¡ngen gedaan worden.
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I!t:
Ontnfoet: Joris
Als het soms niet vìa de korte weg lukt' dan moet ie geduld hebben

voor de tange weg!

Jorisiseenleerl¡ngdievee|heeftmeegemaaktopschoolenthuis.Vanaf
l" u"ri*a¡oot ¡, ¡"t moe¡zaam SeBaan met zijn schoolcarr¡ère 'loris ¡s

ä.t- g"pì""t., 
"p 

het speciaal bas¡s onderw¡s ln een heel vroeg

"såil;il;;ìilrlening ingezet Echter' met onvoldoende resultaat 
.

oî"r"li". J.r',r.oe complex was' w"rd de hulp intensiever en er werd

lä'li""ti ãèt 
'**chakeid' 

Er was sprake van veelvuld¡g verzuim' 
--

ili" låt¡tr.rtoor *erd Joris aangenomen op het spec¡aal voortgezet

onderwüs (REC-4).

ä"ll"nl .ìl"t ¡'*r,oris hardnekkig verzuimen onder de noemer

I"t""àttrtt. o" øatste twee.¡aren ging hÚ niet of nauwel¡jks naar 
-

;:d;;;;;";l","rne opname bii een voorzienins voor onderw¡js en

rrï.ño"-o.i"-U"ft""deling heeft geen positieve effect Sehad Belangrijk

i. ååii" 
""-È 

*,-nkenen biiJoris in overleg met elkaar bleven en open

stonden voor alle mogelijke oplossingen

;";';;;t;;";¡"" "Jor 
äe zomeruakantie'14r15 werd er door een

ii'"uTiniti"ti"t "n 
met behulp van een maatwerkprogramma weer

"r"ti"ii"t 
u""-¿"n bi.i de leermogelijkheden van Joris Hìerb¡j waren

vertrouwm en veiìigheid zeer belangrijk'

Werken in een nieuwe omgeving' 1 op 1 begeleid¡ng en flexibel om8aan

;"i;;;,*" ;;ten deiuccesfactoren De betrokkenen hebben laten

.¡ui lli jori, ool r"cht heeft op een goede toekomst Joris.werd 
. ,

"r'ö",¿ 
i'ii". tbo Het betreffende college heeft een belangriike

oi'ö t"'"'j"rl i"or een Soede ¡nschatting van ziin situatie en z¡jn

.Jp..'¡,"¡î"" ," t.l"n Dit gaf Jor¡s een grote stimulans om over de

dr;mpel te stappen met een mooi resultaat:

Jor¡s¡snuzelfsdevraagbakvoorandereleerlingenomdath¡joverveel
kennis en kunde beschikt'

Jaar
versl
20r
2015

MISSIE EN VISIE, KERNWAARDEN
VAN HET RBL WEST-BRABANT
schoolverzu¡m en voortijdlE schoolverlâten worden in
de praktijk niet afgebakend door gemeentegrenzen.

Daarom ¡s ¡ntergemeentelüke samenwerking van groot
belang om er effectieftegen te kunnen optreden.
Verm¡nderen en voorkgmen van het schoolvenuim,
handhaven leerplicht, recht op onderwijs en terugdrin-
gen van voortijd¡g schoolverlaten zijn de speerpunten.
Het werken in flexibele teams van leerplichtambtenaren

en tmjectbegeleide6, het harmoniseren van werkwijzen
en de samenwerking met netwerkpartners op het
terre¡n van passend onderwijs, ieugdbeleid en
partic¡patie wetgev¡ng z¡in de zaken d¡e eruoor zorgen

dat het RBL West-Brabant (RBL) goed ¡s aangehaakt b¡j

ontw¡kkelingen rond de decentral¡saties,

M¡ssie

ledere West-Brabantse ¡ongere zonder startkwalificatie
?it op een passende school, werkt of wordt met
passende zorg begele¡d naar de voor hem hoogst
haalbare startpositie in de maatschappii. Dit doen we
niet alleen. Daaruoor ¡s samenwerking op bestuurlilç

beleids- en uitvoerend niveau nodig. De ¡nspanningen
van de trajectbegeleiders richten zich zowel op oude
(langer dan een jaar geleden gestopt) als op nieuwe
voortijdig schoolverlaters, Doel is deze jongeren waar
mogelijk terug te leiden naar school. De banden met
scholen zitn versterkt door het invoeren van vaste
contactpersonen vanu¡t het RBL en door het creëren
van (deeltijd)werkplekken op de scholen.

visie
We leveren dâarvoor ind¡v¡dueel maatwerk binnen de
kaders van de leerpl¡chtwet en RMC wetgeving. We
doen daarbij een beroep op de verantwoordelijkheid
van jongeren, ouders, scholen en relevante netwerk-
partners.

Kernwaarden

lransparantie, integr¡teit, respect voor het individu
en samenwerken met anderen z¡in daarbü onze
kernwaarden.

r---
De 40 leerpl¡chtambtenaren, trajectbegeleiders en administratief medewe¡kers van het RBL hebben in het
schooljaar 2014-2015 gewerkt aan 23.074 werkprocessen, Er zijn 18.607 brieven verstuurd, 29.625 keer e-mails
veruerkt en 11.613 telefoongesprekken gevoerd. We hebben pro-actief ¡ngezet op het voorkomen van absoluut
ve12u¡m en VSV en op het voorkomen van schoolverzuim. Daar waar nod¡g hebben we handhavend opgetreden
met 227 processen-verhaal en 156 Halt afdoeningen.

Tabel 5 / Percentage verzuim van het aantal werkprocessen verzu¡m
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fotaâl werkprocessen relâfi ef
en luxe veazu¡m 2014-2015

fotåal cliènten 5 - 18 jaar
2014-20t5

93

2.355

15

1.46

24

a13 9.296

1143

2s.666

65

3.874

335

6.515

89

3.220

101

4.702

182

5.582

284

7.936

45

344

442

11,081

109

2.646

124

3.267 4.388

149

3.068

so

2.339

119

2.819

¡1.l¡|t

1txt.805

Percêhbt€ wnu¡m 2014.2015 3,95% t,ty,x 2,95* 6,1úl 1,13X 1,689ó 5,1¡t9a 2;r6X 2,46% 3,26X t,6t9¡ 12,9391 4,t59t a,út6 3,M 3,tlBt6 4ß69l 2,tar6 1,X¿ri6 I,lt*
Totaal werkprocessen relatief
en luxe verzu¡ñ 2013-2014

fotaal cl¡ënten 5- 18jåar
20L3-2014

2.344

a7

1.458

18

814

564

9.456

1160

25.642

75

3.921

368

6.580

97

3.225

136

4.191

183

s.672

264

8.098

74

97

500

11.259

732

2.735

148

3.292 4.474

151

3_125

39

2.381

106

2.932

4.164

101.t36

?rrentat. vonuln 2013-2011 t,at'Á 2,54% ¿2t 6 5,96y. 4,32* t,9t* ts99a 3,019ó t,2s% 3,2it96 3,26'É t4A?X 1Aa94 1ß''6 4,W 2,t2r( 1,giyÁ ,"6496 ?6i216 1,ßra

Toeli.hting
ln deze tabel is te z¡en wat dê verhoud¡ng ¡s tussen het aântal cl¡ênten ¡n de leeft¡jd van 5 tot 18jaar en het
aantâl werkprocessen relatiefen luxe verzuim. Ovea het altemeen ¡s het percentage venu¡m ongeveea gelijk

gebleven of iets afgenomen. Een enkele gemeeñte heeft een lichte stÍjging van het verzuimpercentage.
Meestãl komt dit doordat er meer aandacht is besteed aan het meldgedrag van scholèñ. Contãct over
het melden van verzuim levert meestal een toenãme van het aãntal venu¡mmeldingen op.

VîtEET JE. DAT."

Regionaal Bureau
Leerplicht in het nieuws

Op en rond de Dag van de Leerplicht, 19 maart 2015, ¡s veel
publ¡cite¡t gegenereerd met versche¡dene acties ¡n het werk-
gebied van RBL West-Brabant. Een paar voorbeelden van deze
i n iti atieve n:
. ln Breda werden tmoesjes voor verzu¡m' voor één keer

gehonoreerd. Leerlingen van een basisschool mochten hun
beste smoesjes noteren tijdens een bezoek van wethouder
Mir¡am Haagh en enkele leerpllchtambtenaren.

. Pesten stond centraal op een thema-ochtend voor brugklasseß
in Etten-Leul omdat ?epest worden'vaak leidt tot verzuim.

De leerplichtambtenaren van Eergen op Zoom, Halderberge,
Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht z¡in door de vlif
burgemeester van deze gemeenten beëdigd. Ze mogen nu
ook in een andere dan hun eigen gemeente taken uitvoeren.
ln heel de regio gaven onderwijswethoudeß een feerpl¡chtles

ln groep 8 van het basisonderuiis.

Het prcject verzu¡m onder 18-plussere werd ook toegel¡cht ¡n

de BN De Stem. Op 20 maart 2015 werd door de proiectle¡der

vsv van het ROC West-Brabant uitgelegd hoe het ROC en de
West-BEbantse gemeenten samenwerken aan het terugdringen
van verzuim en schooluiwal onderjongeren van 18-23 jaar.

Op deze en andere man¡eren ¡s breed aandacht gevraagd en
verkregen voor de regels rond leerplicht en verzuim en voor
de noodzaak om gezamenlilk op te trekken ten aanzien van
verzuimpreventie.

&

TEERPLTCHT/ReGtONAAT BUREAU/lAARVERSTAG 2014l201s

Beste sñoesje: "De hand hod n'n huiswerk opgcgeten. Toen moest ¡k eerst alles opnieuw rnoken"
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Tabel 6 / Afdoeningen relatief verzuim

Een afdoeñing is een mãatregel wããrñee de leerplichtwet kãn worden

B€handhaafd, Afdoeningen z¡jn tebonden aan regels van het Openbaa¡
Min¡ster¡e en moeten ¡n volgorde vân ilââfte worden toegepâst:
waârschuwing, Hâlt, proces-verbaal. Bü relatief v€rzu¡m wordt m€estal

deionßeren zelfaãngesprokeñ op zijn/haâr gedrag. B¡j luxe verzu¡m

(vâkantie buiten de schoolvakanties zondertoestemm¡ng van school) en

âbsoluutver¡u¡m ¡¡jn de ouders verântwoordelijk. Halt veruijz¡n8en en

processen-verbaal worden altijd besproken met het Openbaar M¡nister¡e,

Op die manier komen de verzuimmotieven snel in beeld en kan de t€jectbege-
leider inschatten of de verzuimende leerling op het punt staat met de opleiding
te stoppen. onderzocht wordt o.a. of het verzu¡m te maken heeft met verkeerde

studiekeuze, ontevredenheid over de opleiding of problemen in de privésfeer,

Nã inventarisatie van de beweegredenen mãken de student en de studieloop-
baanbegeleider van de ople¡ding een persoonl¡jk plan van aanpak. Zo nodig

worden extern€ begele¡ders betrokken. Deze 'passende aanpak'moet voortijdige
uitval voorkomen. Er is een spec¡ale verzu¡mkaart ontw¡kkeld waarop de

verschillende stappen zijn beschreven.

Onder¿oek

Parallel aan deze gewijzigde aanpak van verzuim van studenten van 18 jaar en

ouder loopt een onderzoek naar de beste man¡eren om verzu¡m en uitval in deze

leeft¡jdscategor¡e te voorkomen. D¡t gebeurt door de resultaten van de - geanoni-

miseerde - vragenlijsten te ¡nventar¡seren en te analyseren. Hieruoor ¡s extra

subsidiegeld verkregen.

ln schooljaar 2014-2015 steeg het aantal meldingen vanwege deze aanpak naar

1.432 meldingen. D¡teen verdubbel¡ngten opz¡chte van hetjaar daarvoor Toen

werden nog 688 verzuimende leerlingen van 18 jaar en ouder gemeld bü het RBL

West-Brabant (zie tabel 11).

Tabel 7 / Afdoeningen absoluut verzuim

Proces-verbaal absoluut verzu¡m 3 1 2 4 2 1 13

Îtu|201¡t-2013 t 1 2 I 2 1 ûl

Cl¡ënten 2014-2015 3 L 1 4 2 1 t2

lohál 2013-2014 1 5 1 1 1 1 7 , 1 23

Tabel 8 / Afdoeningen luxe verzuim

Prôces"vêrbâãl luxe verruim

Aanvullend proces-verbaal

1 1 2 8

1

2 1 lL 3 'l 6 6 1 ¡19

1

robrl 20l&20ili 1 I 2 9 2 I tt 3 7 6 6 7 s0

Cliènten 2014-2015 1 1 2 9 2 r 11 3 7 6 6 1 50

lobel 2013-2011 a 2 14 2t 8 1 6 3 1 21 8 2 2 I 116

cl¡ênten 2013-2014 I 2 74 23 8 4 6 3 4 24 I 2 2 I 116

Toe¡ichting
Het aantal processen-verbaal voor Luxe ver¿u¡m is met 66 âfuenomen. ln büna alle gemeenten daalde d¡t,

u¡tsluitend ih de gemeente Moerdük ¡s een toename te zien. ln 18% van de Bemelde gevãlleh werd proces-

verbaal opgemaakt. ln 2013-2014 was dat nog in 33,4 % vah de ßevallen. De2e opva¡lende ontw¡kkel¡ng zal als

speerpunt op8enomen wordèn ¡n het jaârplan 2015-2016. Het is de moe¡te waard te onderzoeken wâardoor
deze tendens is ontstáân,
Een voor de hand liggende verklaring is d¿t er m¡nder pr¡kacties luxe venuim z¡jn gedaan ¡n de regio. D¡t z¡j¡

acties waarb¡i de leerplichtâmbtenâren op büvoorbeeld de dâg voor de vâkântie gaân contoleren op absentie.
We welen u¡t ervaring dat in een gemeente waar het luxe verzu¡m als speerpunt onder de aandachtwordt
gebrãcht eeh readie ontstâat. De ehe school Baât daardoor strâkker beleid voereh en staat steeds m¡hder
verlofbu¡ten de vakantie toe. Andere scholen gaan vaker zelf besl¡ssen en melden minder bij de leerpl¡cht-
ambtenãar D¡t ¡s wettel¡jk toe8estaan. De d¡rectie van een school mag op bas¡s van voorgeschreveh
r¡chtltnen zelf besl¡ssen inzake aånvEgen voor verlofva¡ m¡ndêr dân 10 dagen. Op ver¡ofaanvmgen langer
dan 10 dagen besl¡st de leerplichtambtenaai

Projectaanpak
verzu¡m 18 plus
Het RBL West-Erabant heeft in maart 2015 ver?u¡m onder 18-plussers tot
speerpunt gemaakt. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met het Service-

centrum Stud¡e & Beroep van ROC West-8rabant. Met name in het voorkomen
vân schooluitval binnen het mbo is nog veel winst te behalen. Verzuim ¡s vaak
een voorbode van uitval.

Aan alle mbo-¡nstellingen is gevraagd de schoolverzu¡mmelding van 18-plussers

op dezelfde man¡er te behandelen als de melding van de leerplichtige deel-

nemers onderde 18jaar Dat betekent dat alle leerlingen d¡e in een periode

van vier opeenvolgende lesweken 16 of meer uur les- of praktijktijd verzuimen
worden aangemeld in het DUO-verzu¡mloket, Het RBL onderneemt ¡n het
verlengde hiervan voortaan direct actie: de betreffende jongeren worden voor
een persoonl¡¡k gesprek met een RMC-trajectbegeleider opgeroepen.

Het Seruicecentrum Studie & Beroep heeft voor dit gesprek een vragenlijst
ontwikkeld d¡e de RMc-trajectbegeleiders in d¡t gesprek kunnen gebruíken
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Ptoces-verbaal relatief verzu¡m

Aanvullend p¡oces-veóãál

Proces-verbaal met meld¡ng SVB

Veruijz¡ñg Helt 5

1

2

t4

5

32

44

2

37

2

3

15

6

11

1 2

5

9

2

14

11

2

6

1 16

2

72

2

1

3

s

1

7

2

3 4

1

3

7

8

1il3

2t

2

156

10t å1201¡l-2015 6 3 31 8¡ s t2 2 7 25 19 1 30 6 13 ,a 6 a 15 t22

Cliènteñ 2O14-2015 6 3 44 80 4 24 1 6 23 19 I 2A 6 10 11 6 4 13 289

Tobal 2013-2014 I 2 ry t¡o 2 :r¡ 5 3 tt 24 3 63 10 t1 tt 5 9 364

Cl¡ënten 2013-2014 1 2 39 102 2 26 5 3 17 27 1 49 10 9 11 4 I 305

Toelichting
Cliënten: Als er minder cliënten zijn dan werkprocessen, betekent dit dat somm¡ge cl¡ënten mee.dere
âfdoeh¡hgen op hun hââm hebben. Hierb¡j is dus spEke vân recidive.

trajectbegele¡ders geven ãllemaal aan dat de problematiek van dejongeren die verzu¡men in toeneme¡de
mãte zwâârder ¡s ßeworden. Meerjon8eren hebben psych¡gche problemen wãardoor eerder gekozen wordt
voor een veruUz¡ng naarjeugdzorg dan dat er een proces-verbaal wordt opgemaakt,
ook de r¡chtlijnen vân het opehbaâr Min¡ster¡e e¡ de Raad voor de Kinderbescherm¡nE geven ¡n toenemende
mate aan dat hulpverlen¡ng voor handhav¡ng moet komen. Als venuim h¡et veru¡jtbaar lijkt, omdat er te veel
problemen spelen wordt wker besloten geen procès-verbaal op te maken in het Leerpl¡cht Casus Overleg
(tco), wâar leerpl¡¿htambtenaren de voorgenomen processen-verbaâl bespreken met de Parketsecretar¡s van

het Openbaar Min¡ster¡e.

Er werd minder vaak proces-verbaal opgemaakt voor relatiefvenu¡m. Het âahtal opgemãakt processen-
verbaal daalde van 364 in 2073-2014 naat 322 in 2014-2015. Êen verklaring h¡eruoor kan zûn datjeugdprofes-
sionals steeds actiever aanwezig zün op de scholen. Daardoorgaat steeds meer aandacht naar het verlenen
van zorg en beßele¡ding eñ komt de vraag om te handhaven op de tweede plaats. Leerplichtambtenaren en
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SAMENWERKEN

OP NIVEAU 1 EN 2
De regio omvat 18 gemeenteni Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau,

Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg,
Halderberge, Moerd¡jk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, steenbergen,

Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert.

De 18 gemeenten werken samen in één leerlingenadm¡n¡stratie.

Voor de adm¡nistratieve processen wordt gebruik gemaakt vân het
Jeugdvolgsysteem van Meta Objects Benelux 8M Deze samenwer-

king wordt aangeduid met 'Niveau 1'.

Daarnaast is er samenwerking op u¡woeringsn¡veau tussen de
gemeenten Breda, Alphen-Chaam, Drimmelen, Moerdük en

Geertru¡denberg. Deze samenwerking wordt aangedu¡d met
'Niveau 2'. De gemeenten Halderberge, Oosterhout en Eaarle-

Nassau kochten aanvullende díenstverlening ¡n.

ln West-Brabant West wordt vanaf 1 apr¡l 2014 ook samengewerkt

op uiwoeringsn¡veau. De gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal,

Woensdrecht, Halderberge en Steenbergen vormen een netwerk-

organisatie. Ook de gemeenten Etten-Leur, Rucphen en Zundert

werken nauw samen in de dagelükse uitvoering, Evenals de
gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem.

. Werkprocessen zijn afgestemd met alle gemeenten in de reglo en
2ijn vastgelegd ¡n handboeken. Een ééndu¡dige werkw¡jze voor de
hele reg¡o staat voorop.

ln heel West-Brabant zün 41 medewerkers actief op het gebied van

leerplicht en voortiid¡g schoolverlaten:

34 leerplichtambtenaren en tEjectbegele¡ders, 4 medewerkeß bii
de administratie, een leldinggevende, een RMC-coörd¡nator en een

bele¡d/kwaliteit medewerker.

Tabel 12 / Thuiszitters naar onderwijssoort

Netwerk samenwerking
Team West-Brabant West

RMC heeft meer'smoel' gekregen,

De trâ¡ectbegeleiders richten zich op de gezamenlijke aanpak

VSV 18+ vanuit inloophuis Dynamo. Hier¡n is de reguliere RMC

functie onder gebracht, omdat de drempel wn het ladskantoor
hoog bleek te zijn voor¡ongeren. Naast de inloopfundie is er
een integraal v¡er wekenprogmmma gecreëerd met diveße
samenwerkingspartners, waar RMC iongeren concrete

ondersteuning kr¡¡gen om hun toekomst vorm te geven. Voor
jongeren die een uitkering willen aanvragen is d¡t progmmma

verplicht b¡nnen de 4 weken wachtperiode (conform het
tchool first' princ¡pe) en z¡i worden door Sociale zaken

doorueruezen naar ons. Dynamo is 3 september geopend en

de eerste groep jongeren is inm¡ddels gestart."

Dynamo tBjectbegeleider llja: "We hebben een moole stârt
gemaakt met 12 jongeren in onze eerste groep. Ze reageren

enthousiâst en we krijgen positieve feedback. Wat me opvalt ¡s

dat het allemaâl jongeren zijn d¡e van wat verder komen
(recentelljk u¡t detentie, jongeren met k¡nderen, lage intell¡gen-

tie e.d.) maar ze willen graag iets van hun toekomst maken en

daar gaat het om. Dit geeft voor mii wel aan dat het Boed ¡s dat
er nu iets is waarjongeren gewoon binnen kunnen lopen, maar

waar zij ook een ¡ntens¡evere begele¡d¡ng kunnen krijgen.

We worden nu b€naderd door Uwv en werkmakelaars voor
vacatures of bbl mogelijkheden, door een uitzendbureãu om

mee te denken in een bEinstormsessie, door Novadlc Kentron,

MËÊ en het MBO om mee te denken over kandidate¡ en op

1 oktober gaan we meedmaien op de werkbeuß. Dus het
neveneffect (waar we op hoopten) is dat we de RMC-functie

meer 'smoel' hebben kunnen geven door Dynamo. Daar zún

we hee¡ blij mee."

Jaar
versl
20r
20L5

Beèdigina von olle medewerkeß
mel de bÙrgemeestets van de vijl

YNAMO

leam West werkt samen sinds mei 2014 en bestaat uit elf
regionale leerplichtambtenaren en drie trâjectbegele¡ders van

de gemeenten Bergen op zoom, Halderberge, Roosendaal,

Steenbergen en Woensdrecht onder aanstur¡ng van een

reg¡onale coörd¡nator: An¡ta sloof. Wi¡ spraken Anita over hoe

het eerste jaar van deze samenwerking is gelopen,

Anita: "Het afgelopen jaar was heel druk, maar er is ontzettend

veel bere¡kt. Er zijn resultaten behaald op de ¡nr¡chting van de

organisatie/juridische u¡twerking en de werkprocessen zijn

onderl¡ng afSestemd, Team West heeft voor een bijzondere

constructie gekozen {een centrale werkw¡jze en gezamenl¡jk

beleid, met een decentrale u¡tvoering met v¡jf standplaatsen)

en deze moet zich dan ook in de praktijk bew¡jzen. Voor een

flink deel heeft de samenwerklng dat ook al gedaan, want de

medewerkers waarderen de teamsamenwerking (ondanks de

decentrale werkwüze) met een 7 en onze netwerkpartners

reageren unan¡em erg positief in de evaluatie vân het eerste
jaar Het onderu¡js ¡s blij dat er nu één leerplichtambtenaar is

per school voor alle jongeren uit West-Brabant West en dat er
op elke school (preventieve) schoolspreekuren worden

Behouden. Daarnaast ziin het aantal schoolvenuimmeldingen
gedaald, evenals het aãntal nieuwe meld¡ngen van voortijdig
schoolverlaters. Beide dal¡ngen zün met name veroorzaakt

door de ¡nzet op preventie.

Komend schoollaar r¡chten de leerplichtambtenaren z¡ch extra

op het verzuimbele¡d op scholen en het verdiepen van de

samenwerking met d¡ve6e netwerkpartners (met name GGD

en CJG) om zo vroeg mogelük thuiszitters in beeld te kr¡igen en

te bestrijden. Naast het werken met een du¡deliik thu¡sz¡tter-
protocol, wordt de gei¡pdate reg¡onale verzu¡mkâart van het

RBL met alle scholen binnen de samenwerking b¡i aanvang van

het schooljaar besproken.
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Mlddelbââr
beroepsondeN¡js

voortgeret onderwis

PrlmâlrondeNljs (ln.lSgO)

Voonge¿et spec¡aal
onderwûs

fûal lemelde lhu¡sitteE
201ç2015

lobâl opgelos in
school¡åãr 201+2015

Actu€le thu¡szifters
2014-2015

1
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1

2

2

1

1

1

o

12

8

4

5

1

1

10

40

24

6

60

55

4

1

I

1

4

11

3

7

31

21

1

1

I

1

0

1

1

2

4

2

0

6

2

I

6

0

7

5

1

15

l0

0

3

2

7

¡

o

1

19

4

30

20

4

L2

7

2

8

1

1

1

2

2

0

1

2

0

2

1

1

0 0

6

a

5

0

27

103

20

4S

231

¡s0

t1

lot¡.|t m.ldc thulsn.E
101+201,1

2 0 0 , 88 0 91 2 7 t0 18 36 t 6 6 0 ¡ 8 zts

ln de aft. 25 Éppodage aan het m¡nisterie van OCW werden de aantallen zo¿ls ¡n de tabel vermeld

weerge8even.
Het afgelopen jaãr is er landelijk veel discuss¡e geweest over de defin¡tie van de thu¡s¿¡tter Êr werd met

veßch¡llende definities gewerkt waardoor de landelüke Sepubliceerdê cüfers n¡et overeen komen met de

lokale tellingen.
ln dit jãarversl¿g verstâan we onder ihujs2jtters: leerplichtiEe of kwåìific¿tieplichtÍ8e jongere¡ die st¿ãn

ingeschreven op een schooì of onderwijsinstelling en deze langer dan 4 ¡aneengesloten weken niet

bezoeken.

Als ergeen school¡nschrijv¡ng is vallen ze onder het aantal Ieerlingen met absoluut schoolver¿uim. Hebben
ze een wettel¡ik Brond wâãrop de school n¡et bezochtwordt dan worden ¿ê b¡i de Sroep leerplichtiSe
jongeren met een vr¡jstell¡ng gerekênd.

Toel¡chting

Bovenstaandê tâbel lâât z¡en dat we ìn het afgelopen schooljããr 231 werkprocessen ovêrthuisr¡tters hebben
aangemâãkt in de ¡eg¡o. Deze West-Brabantsejongeren zaten op enig moment4 weken of langerthu¡s.
Aan het einde van het schooljaar waren dat er nog 11. De belangr¡jk5te reden voor thu¡sz¡tten ¡s dat er
tiidelijk geen gêsch¡kt onderw¡jsaanbod is voor een leerl¡ng. B¡jvoorbeeld vanwege wãchtlijsten nã een
veru¡jzing nâar het sÞec¡aâl onderu¡js of een hulpverleh¡ng traject.

lñ werkel¡jkheìd waren er echter maar 196 uhieke leerlingen d¡e thu¡sz¡tterwareh. Er zijn nâmel¡jk 26
jongeren binnen de reg¡o verhu¡sd waôrdoor de thuiszifrer ¡n Mee ßeñeenten wordt meeSeteld, ¡amelijk in

de oude en nièuwe gemeente (omdat ze er beide werk aan hebben besteed). 7 leerlingen met de RNI status
we¡den ook dubbel gereg¡streerd.

I-EÉRPI"ICHT/REGIONAAL BUREAU/AARVERSLAG 2014/2015



LEERPLICHT
/BEGIOI¡ßRL BURERU E
/WEST-BRRBRNT

DRIMMETEN
Trends schooljaar 2014-2015

Voor de gemeente Dr¡mmelen zijn schoolveuuim
en voortijdig schoolverlaten vanzelfsprekend

belangri¡ke themat. De reg¡onale samenwerking
in het RBL heeft een pos¡tiefeffect gehad op het
terugdr¡ngen wn het schoolveuu¡m en voortiidig
schoolvedaten. Onze leerpl¡chtambtenaar werkt
nu sinds enkelejãren vanu¡t het RBL in Breda.

De c¡ifers ih hetjaarverslag geven aan dat het
verzu¡m nog steeds lagerwordt. Zo is het aantal
voortijdig schoolverlaters (VSV'eß) van 2,7% naar

0,9% gedaald. Re8¡onâal ¡s dlt nu 2,0,1. Wlj hebben
afgelopen schooljaar wederom succesvol

deelgenomen aan zowel de Dag van de Leerplicht

als de Zomeractie {deze geldt ôlleen voor het

Dongemond College; samen brengen we de

ris¡coleerlingen in beeld en volgen deze op de
voet om er zekervan te zi¡n dat ze aankomen bii
het MBO).

Speerpunten schooljaar 2015-2016

Dit schooljaar willen we graag op dezelfde voet
doorgaan als in afgelopen schooljaar: gezamenlijk

met de collega-gemeente¡ in het RBL het

veuuim verderterugdringen, wåarb¡j we het

accent leggen op relatiefverzuim, omdat relatief
verzuim wordt gezien als een belangrijke
ind¡cator voor voortijdig schoolverlaten. Jongeren

die beginnen met vetruimen hebben daar een
reden voor, ze kunnen overbelast zijn; hebben
problemen in de thuiss¡tuatie, kampen met
psych¡sche of medische problemen of ze hebben
motivatieproblemen waardoor ze niet aan alle
lessen deelnemen. Als op d¡tvenu¡m n¡et
adequaat wordt gereageerd kan dit leide¡ tot
voorh'jdige schoolu¡tval. We w¡llen met name een

pr¡ma¡r ondem¡js, daar gaan we de komende tijd

ETTEN.TEUR
Trends

1. Thu¡sz¡üers

Het aantal thu¡szitteß ( totaal 31; 16 VO, 8 50,6
MBO, 1 PO ) ¡s, ondank de invoer¡ng van de Wet
op het Passend Onderu¡is, niet afgenomen. ln
het beg¡n van het schooljaar zaten 5 wrhuisleer-
lingen thu¡s omdat er Seen plaats voor hen was

op de scholen voor Voortgezet Ondem¡¡s.

Opvallend was ook het aantal thu¡r¡tteß ¡n het

Voortgezet Spec¡aãl Ondemijs (8). Eovendien

bleek een Broot aantal leerl¡ngen van het VSO

maar gedeeltelijk onderu¡js te volgen.

2, Zome¡a€tie / overgang VO.MBO

Etten-Leur heeft d¡tiaar opn¡euw de zomeradie

u¡tgevoerd. De overgangvan Vo naar MBo ¡s

niet voor alle leerl¡ngen probleemloos verlopen.

N¡euwe wetgev¡ng en procedures rondom

aanmeld¡ng (van o.a. ongediplomeerden bij de

Entree-opleiding bl¡jken nog niet helemaal

duidelûk te zûn. Daarnaast bleek het merendeel

wn de Roc-opleidingen aan het begin van het
nieuwe schooliaar vol te zitten, waardoor

wachtlijsten ontstonden en leerl¡ngen (nog) niet
geplaatst konden worden.

Speerpunten

1. Ðe leerpl¡chtambtenaarvan Etten-Leur heeft

samen met enkele leerplichtambtenaren van het
RBL en het SWV een prcjectgroep thu¡szitteß

opgericht om ãlle thuisz¡tters en leerlin8en die

slechts gedeeltel¡jk onderu¡js volgen ¡n het
voortgezet speciaal onderwüs in kaartte brengen
met het doel hier gr¡p op te krijgen en waar

mogelijk oplosingen op maat te bedenken.

2. Aandacht vragen b¡j het ROC voor de proce-

dures rondom aanmelding bû de Entree-ople¡ding

en de wachtlüsten. Scholen voorvoortgèzet
onderuiis ondersteunen en adviseren bij de
verwüzingvân leerlingen naar het MBO.

BREDA
Trends en speerpunten

Doelstell¡ngen waarmaken

Focus op Vooru¡tgangl is het motto waar Breda

zich de komende iaren aan verbindt. De

versterkingvan de relatie onderuûs en arbeid ¡s

één van de belangrijke ambitiesun de gemeente.

Dit moet in samenwerking met het Reg¡onaal

Bureau Leerpl¡cht de regiogemeenten, het
bedrüfsleven en andere belangriJke partneru

waargemaakt worden. Een belangrijke doelstel-
ling isterugdringing van het aantal voortijdig
shoolverlateE. Elkejongere op deju¡ste plek:

een passende opleid¡ng of passende arbeid.

Regionale aanpak

Reglonale samenwerking op het Sebied van
onderuüs en arbeid wordt steeds belangr¡jker.

Breda hecht aân intens¡eve samenwerk¡ng met
de Klankbordgroep VSV en stimuleert een

reg¡onale aanpak. Medio 2015 ¡s er een Werk-
conferentie Entree opleid¡nß ßehouden. D¡t

¡llustreert dat regionale aanpak van de instroom
vañ jongeren in de Entree opleidlng belangrijk ¡s.

We werken nauw samen met ROC West-Bnbant.
Er komt zeker een veruolg op deze werkconferen-

tie. De partneß op het gebied vãn schol¡ng en
arbeid worden erbij betrokken, waãronder het
bedrifsleven. De nieuw aangestelde RMc-coórdi-
nator gaat daar¡n een centnle rol veruullen.

Speerpunt 2015-2016

Naast regionaal bele¡d z¡jn er ook d¡verse

initiatieven op lokaal terre¡n geweest. Zo wordt
een Vsv-werkcoach ingezet voor jongeren zonder
startkwallficatie, maar voor wie rel passend

werk beschikbaar ¡s. Ook werkende VSV'ers

worden benaderd om ze in de gelegenhe¡d te
stellen alsnog een startkwalificatie te halen of
een passenderwerkplek te vinden. Het bedr¡jfs-
leven speelt hier¡n een adieve rol. De volgende
onderuerpen krijgen ext€ aandacht: ketenaãn-
pãkjeugd, scherper in beeld krijgen wn de
VSV-ci¡fe6, u¡tbreid¡ng wn het aantal treject-

begeleider, extra aandacht kwetsbare jongeren,

tussentijdse instroom mbo, betere afstemming
van de veruljs¡nstrumenten.

ATPHEN CHAAM
Uit de kengetallen zijn geen spec¡fieke trends
te halen voor de gemeente Alphen-Chaam.

De Eemeente Alphen-Chaam heeft wel te maken
gekregen met n¡euwe instroom van gez¡nnen uit
Oost-Europa. lndien deze toestroom bl¡jft
toenemen, dan moet de leerpl¡chtambtenaãr

h¡erin steeds meer tijd en energ¡e ¡nsteken.
Het is erg belangriik dat deze mensen snel de
Nederlandse taal machtig worden en wegw¡js
worden gemaakt in Nederland zodat hun

¡ntegratie beter kan verlopen. lndien noodzakelûk

moeten de k¡nderen voor taalverweruing
tijdelük elders op een school geplaatst kunnen
worden. Alphen-Chaam kiest als daarom voor
extra âandacht voor taalontw¡kkeling bü

anderstal¡ge kinderen én hun ouders, en is

bere¡d om (tijdel¡jke) voorzien¡ngen te treffen
voor het veryoer van ionge leerlingen nâar het
(taal)onderuiis. Êen regionale aanpak van deze

problematiek heeft de voorkeur wn Alphen-Chaam.

IAND VAN HEUSDEN EN ALTENA
Leerpl¡cht en ¿org

ln hetjaarverslag ¡s te zien dat het relâtiefverzuim

¡s Bestegen. Een van de redenen h¡eryoor is dat
de scholen het vezuim nog beter ?i¡n gaan

melden en nu ook voonl hun zorgen over
leerlin8en delen. Leerpl¡cht heeft hiêr pro-actief

op ingezet. De leerplichtambtenaren participeren

in het CJG en de Zorgteams van onze gemeenten,

waardoor de benodigde zorg snel kan worden

lngezet.

opvallend was dat er afgelopen jaar veel inzet ¡s
gepleegd door leerpl¡cht aan leerl¡ngen u¡t de

zogenaamde tebroken' Sezinnen. Deze aanpãk,

die vaak ¡n samenwerking plaatsvindt met d¡veße
partneß, is zeerti¡drovend. Daarnaast zün erveel
jon8eren met pestproblematiek die vastlopen in

het onderu¡is.
Het ¡s bizonder dat er veel minder echte

'spijbelproblematiek' voorkomt, zoals een uurtje

spijbelen, rondhangen in een w¡nkelcentrum enz.

VermoedeliJk is de verbeterde beleidsoering op

de scholen zelf hier de reden voor

Kwetsbare jongeren

Afgelopen schooljaarzljn meer jongeren

afkomstig van het pãktijkonderu¡¡s en het
voortgezet spec¡aal onderu¡js naar het Míddel-

baar Beroepsonderu¡js gegaan. zowel bû de
leerpl¡cht als b¡¡ het RMc is merkbaar dat de
problematiek wn dezejongeren eruoor zorgt dat

zi soms eerder uitvallen. Deze doelgroep is

gebaat bij veel peßoonliJke begeleiding en een

iets andere benadering. D¡t ¡s n¡et altijd mogel¡jk

b¡nnen een re8uliere M80 instell¡ng. Ook het
zoeken naar een (bbl) baan is voor dezejongeren
nlet alti.¡d makkeliik. zeer opvallend bij het RMC is

de hoeveelheid jongeren dat te maken heeft met
een stoornis u¡t het autistisch spedrum.

Verzu¡m 18+

Een nieure tâak voor de RMC medewerker d¡t
jaar ¡s het verzuim 18+. ln het voorgaande school-
jaar werd dit ook gemeld, maar sinds dit school-
jaar zijn de meldingen tægenomen omdat melden

een wettelüke verpl¡chting is geworden. omdat
h¡er extra m¡ddelen voor beschikbaar zijn gesteld,

wordt de medewerkter RMC voor dit verzuim

een paar uur meer ¡ngezet. Ditvenuim is vaak

de voorbode van het Voortiid¡g Schoolverlaten.

RMC

Ditjaar z¡in er m¡nder cliënten begeleid door

RMC. Reden hieruoor ¡s dat scholen een betere

beleidsvoering hebben wat betreft het voorti¡d¡g

Schoolverlaten en dus meer ¡nzet plegen om de
jongeren binnen het onderuüs te houden.

Daarnaast speelt dat vezuim 18+ wordt gemeld,

waardoor de u¡tval eerder voorkomen wordt.
ook heeft afgelopen schooljaar een aântâl

oudere Voortijd¡g Schoolverlateß de weg naar

het RMC weten te v¡nden, soms doorueruezen
via de Soc¡ale Dienst en soms r€chtstreeks.

Ook in het Land En Heusden en Altena is

merkbaar geworden dat het wat langer duurt
voordatjonSeren een (bbl) baan hebben
gevonden. RMC stimuleert de werkgeveß vãn

bijvoorbeeld bljbaantjes van jongeren om

leemerkbedrijfte worden en in een aantal
gevallen is dit succesvol verlopen.

OOSTERHOUT
Het schooljaar 2014-2015 heeft voor gemeente

Oosterhout in het teken gestaan van verbindingen

leggen. Verb¡ndingen met het sociaal wijkteam ¡n

het kader van aansluiting leerplicht met de door

de gemeente georgan¡seerde jeugdhulp, Het

komt nogal eens voor dat meld¡ngen ongeoor-
loofd venuim te maken hebben met problematiek

van het kind of ¡n de gezinssituatie.

DaaÍnaast ¡s in Oosterhout ingezet op het
verstevigen van de verbindingen met de scholen.

De afspraken over het melden van ongeoorloofd
verzuim, inclusief zorgwekkend z¡ekteverzuim,

z¡¡n geactualiseerd. Ook zijn afspmken gemaakt

over de aansÍuiting van leerplicht bij de zorgstruc-
turen van de scholen. Het aãntal meldingen door
de scholen ¡s daardoortoegenomen. Zo is de
leerpl¡chtambtenaar bij één de scholen (op

afroep) aanwezig bij het ZorgAdviesTeam {zAT}.
Ook was de leerplichtambtenaar aanwez¡g b¡j

een handhavingsadie op een camping.
ln het schooljaar 2014-2015 ¡s, net als in de rest
van de reg¡o, ¡n Oosterhout ingezet op het
ver2uim van de 18+ leerlingen.
De scholen voorvoortgezet onderuijs werken
vanaf het begin van het ziektevenu¡mpro¡ect
M@ZL samen met leerplichtambtenaar en

schoolarts ¡n het kader van zorgwekkend
ziekteverzu¡m. Ook ¡n het schooljãar 2014-2015
heeft deze samenwerk¡ng vorm gekregen en ¡s

dâarmee een vãst onderdeel van het leerpllcht-
beleid geworden.

GEERTRUIDENBERG
ln 2014-2015 ¡s meer ingezet op prsentie wn
voortijdig schoolverlateß. Er zijn contacten gelegd

met de diredies wn de basisscholen en erwas
meer aandacht voor hetvenu¡m in het mbo. Het
âarìtal boven leerplichtigen ¡s in de gemeente

Geertru¡denbergfllnkafgenomen- DaarbÜ iseen
toename ¡n het aantal werkprocessen 18+te z¡en.

De afname ín doelgroep in combinatie met
te8elikerhjd een toename van werkpræesen
li.ikterop te w¡jzen dat er inderdâad meeraandacht
¡sworveuu¡m 18+ en dat dit ook een positief

effed heeft.

Het totale percentãge verzu¡m onder leer- en
kwallflcatiepllchtige leerl¡ngen ¡s licht Bedaald
vân 3,Olld naat 2,76%-

Wat betreft het relatiefverzu¡m valt op dat er
een afname van meldingen ¡s ¡n zowel het
middelbaar beroepsondem¡¡s als het prlmair
onderu¡js. Daar staat €en toename in het aantal
meldingen vanuit het voortgezet onderuûs
tegenover. Als mogelüke verklaring wordt
hieruoor door het RBL ge8even dat scholen voor
voortgezet onderu¡js steeds meer gebru¡k maken
van het {digitale)venuimloket, wat het me¡den
van verzuim eenvoudiger maakt. Als laãtste punt
valt op dat het aantal llchte afdoeningen is

toegenomen en het aantal zware afdoeníngen is

afgenomen.

De gemeente GeertruidenberE sluit aan bü de
regionale speerpunten waaronder de begeleidlng

wn thu¡sz¡tteß en detæleid¡ngwn kwetsbare

iongeren naar de Entreeopleidingen ofde
ârbeidsmarld.

MOERDIJK
Pr¡mair onderwiis {Po}
Luxe veuuim wordt beter gemeld aan de
leerplichtambtenaren. Het aantâl afhandel¡ngen
van luxe verzuim is daarmee wel gestegen (zie

tabel 8). De leerpl¡chtambtenaren Anja Bruijns
en Joke Schreuders hebben de directeuren van
Stichting de Waârden,eerplichtvoorlichting
gegeven. Dit bli.lft een speerpunt vanwege
personeelswisselingen op scholen,

Op de landelijke dag van de leerpl¡cht 19 mãan
2015 heeft wethouderThomas Zwieß met twee
leerplichtambtenaren basisschool Kennedy in
Fünaart bezocht. Ze hebben aan groep 8 u¡tleg
gegeven over de leerpl¡cht en het belang wn het
volgen van ondemijs.

Voortgezet Onderwijs {VO}
De leerplichtambtenaar heeft ied€re 6 weken
deelgenomen aan de besprekingen wn de
zorgleerlingen in de Zorg Adv¡es Teams (ZATt)

van Markland College Zevenbergen, Markland
College Oudenbosch, AOC Prinsentu¡n ¡n
oudenbosch en Da Vlnc¡ College in Roosendãal,
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LOKALE TRENDS EN SPEERPUNTEN

Jaar
ve

2
2015

De meeste meld¡ngen van relatiefverzu¡m zijn

gemeld door beide Markland ColleSes met de

meeste Moerd¡jkse leerlingen. Door de uitbre¡-

d¡ng van het leerl¡ngenaantal (+ 500) van

Markland college Zevenbergen ¡s hi€r ook het

aantal ve12u¡mmeldingen, processen verbâal en

Halt-veruijzingen toegenomen. Het relatief

schoolverzuim wordt door de school eerder
gemeld, waardoor het aantal afhandel¡ngen door

de leerplichtambtenaar van relãdefve12uim ls

gestegen (z¡e tabel 6).

M¡ddelbaar Beroepsond€rwijs lMSO)
Het bestrijden van schoolu¡tval b¡nnen het MBO ¡s

een speerpunt. U¡wal beßint vaak met verzu¡m en

de p¡ek van u¡tvâl ligt rond de leeftüd van lSjaar.
Op ¡edere MBO instelling binnen het ROC

West-Brabant is een vaste leerplichtambtenaar/

RMc tEjectbegele¡der een aantal dagdelen per '
week aanwezig. De aanpak is steeds meer ger¡cht

op preventie. ginnen de scholen zün afspraken
gemaakt om ook het verzuim te me¡den van

leerl¡ngen van 18-23 jaar (zonder startkwalifi catie)

b¡¡ 16 uurverzuim binnen 4 weken. De leerlin8en

worden zoveel mogelijk op school gesproken. Als

d¡t n¡et mogelijk is, wordt met de leerl¡ngen uit de
gemeente Moerd¡jk een afspraak gemaakt op het
gemeentehu¡s in zevenber8en.

BAARLE.NASSAU
Trend

Spec¡fiek voor Baarle-Nassau is en bl¡¡ft dat het
een gemeente is met relatiefveel ¡ongeren met
een vrijstelling voor het volgen van onderu¡js ¡n

het buitenland (art. 5 c). Niet vreemd voor een
gemeente d¡e dooßneden wordt door de
landsgrens met Belg¡ë. Uit de kengetallen bl¡jkt

verder dat Baarle-Nassau te maken heeft met
steeds meergezinnen uit Oost-Europâ d¡e

onevenredig veel begeleid¡ng tiid vragen van de

leerpl¡cht-ambtenaar Deze menseô komen hier
met kinderen, totaal onvoorbere¡d en spreken

mensen snel in contad te brengen met degenen

die ze wegwijs kunnen maken in Nederland, met

name om de kinderen geplãatstte kri.i8en op een

school. Deze s¡tuaties wijken ¡n belangrike mate

afvan de casussen zorg en preventie voor
statushouders omdat die samen met Nederlandse

hulpinstanties een legale weg naar onderuûs,

werk, uitker¡ng, woni¡g e.d. v¡nden. ln totalite¡t
wâren er ¡n Baarle-Nassau in het school¡aar

2014-2015 in totaal 26 casussen zorg en preventie.

Vor¡g.jaar waren dat er nog 16. lnd¡en deze

toestroom bl¡jft toenemen, dan moet de

leerplichtambtenaar hierin steeds meer ti.¡d en

energie steken.
om te kunnen ¡ntegreren in de Nederlandse

samenlev¡ng ¡s een basiskennis noodzakelijk

van de Nederlandse taâ1. Als speerpunt voor

2015-2016 k¡est Baärle-Nâssau daarom voor
extra aand¿cht voor taalontw¡kkeling bij ander-

staligen ¡ngezeten k¡nderen én hun ouders. Ook

is zii bereid om (tiidelüke) voon¡en¡ngen te
treffen voor het veryoer van jonge leerlingen

naar het (taal)ondemijs. omdat heel de reg¡o

West-Brabant met deze problematiek wordt
geconf ronteerd, ¡s A¡phen-Chaam voorstarder
van een regionale v¡s¡e voor de aanpak h¡eruan.

RUCPHEN
Trends; vervangende leerplicht + ¿omeractie

ln de cûfeß van het reg¡onâlejãarueßlag

ieerplicht valt op dat we de eniSe gemeente zijn

waarbij de leerplichtambtenaar actief "veruan-
gende leerplicht" stimuleert. onder de Leerplicht-
wet kân de veruangende leerplicht worden

toegepast voorjongeren die veruroegd naar een

andere opleid¡ng willen ofdie een afwijkend

programma w¡llen volgen,
Vooruaarde is dat er een plan van aanpak ¡s voor
dejongere. De hu¡dige en/of de toekomstige
school spelen hier een belangrûke rol ¡n. De

leerplichtambtenaar beslist ofdit plan van aanpak
voldænde bldmagt aan devorming en toekomstige

zelfredzaamheid van dejongere. Als de leerpl¡cht-

ambtenaar akkoord ¡s kan het plan van aanpak

uitgewerd worden.

We hebben het afgelopen schooljaar ook weer

meegedaan met de Zomeractie. Doel van deze

actie is om te voorkomen dat VMBo-leerlingen
geen veruolgopleidinß v¡nden en hierdoor
voortijdig het onderuijs verlâten. Leerl¡ngen die
geen definitieve inschrijv¡ng bij een andere

ople¡ding hebben mogen nietworden uitgeshmn.
De VMBGschool blift verplicht zich ¡n te spannen

voor deze leerlingen. Om de leerl¡ngen die
mogelijk de aansluÍtÍng met de MBo-school

missen te begeleiden, hebben de VMBo-scholen

transfercoaches aangeleld. U¡t het jaarueßlag

blijh dat het aantal werkprocessen dat opgestart
wordt onder de categorie "zomeractie" bij onze
gemeente in verhoud¡ng hoßer ligt dan bij de

anderen ¡n de regio. De verklar¡ng h¡eruoor l¡gt

waaßchünl¡jk ¡n de goede samenwerk¡ng tussen

de meldende scholen en de leerpl¡chtambtenaa¿

Speerpunten: samenwefken

T¡jdens het schooliaar 2014-2015 stond voor de
gemeente Rucphen samenwerk¡ng hoog in het
wandel. ook voor het schooljaar 2oL5-2016 zal

smenwerking een speerpunt blûven. Zo ¡s de

samenwerk¡ng met de gemeenten Etten-Leur en

Zundert op het gebied wn leerplicht, kwalificatie-
plicht en treiectbegele¡ding voortgezet. De huidige
p¡lot ¡s met een jaar verlengd ¡n afwachting van de

ontw¡kkelingen ¡n de reg¡o.

Daarnaast is wnaf ljanuari 2015, de samenwerking

tussen de leerplichtambtenaar en de ¡eu8dprofes-
sionals van start gegaan. De n¡euwe samenwer-
king heeft als belangrijk voordeel een snellere

doorloophld van de rerkprocessen. Door korte

liinen en percoonlijk contact wordt hulpverlen¡ng

sneller en effic¡énter aangeboden. De leerplicht-

ambtenaar en de ¡eugdprofessionals weten elkaar

steeds makkelükerte v¡nden. Tewns ¡s de samen-

werk¡ng tusen leerplicht en handhaving veßterkt.

ZUNDERT
Camp¡n8 Fort Oranje en recreatiepark Parc

Patersven

Evenals vorigiaar vma8t een aantal gezinnen op

camp¡n8 Fort Oran¡e en Pãrc Pâteßven de nodige

aandacht. Veel nieuwkomers met veßchillende

nationaliteiten vestigen zich daar. De kinderen uit
deze Sezinnen leren eerst de Nederlandse taal op

de basisschool de Fonte¡n (basisonderuûs) en de

ISK (lnternationale Schakelklas, voortgezet

onderw¡js) ¡n Breda, om daarna door te stromen

naar het regul¡er onderuijs. Wü constateren dat
een aantal ouders wn kinderen dle op Parc

Patersven komen wonen hun kind aanmelden bij

de basisschool't Kantoor in Wuustwezel, Belgiè.

Deze school heeft ook een lesaanbod voor het
aan¡eren van het Nederlands. De pr¡maire

veEntwoordelijkhe¡d voor wat betreft de

leerpl¡cht komt dan in Belg¡ë te ¡¡ggen als de

ouderc van deze kinderen over een vrijstelling

voor ¡nschr¡iv¡ng op een Nederlandse school

beschikken.

Deze kinderen vraSen veel extra zorg. Alleen al om

de oudersop wegte helpen in de Nederlandse

samenleving, de kinderen geplaatst te kri¡gen op
een school en om (meer) verzuim te voorkomen.

Goede commun¡catie met de oudeß ¡s niet altíid

mogelijk en aan een gedegen voorbere¡dingvan

de ouders in het thu¡sland ontbreekt het våak.

De leerplichtambtenaar Po/Vo en de leerpl¡cht-

ambtenaar MBo zljn het afgelopen schoo[aar

betrokken geweest b¡i 40 kinderen en jongeren

woonachting op camp¡ng Fort Oranje en Parc

Patersven. Dat zljn over¡gens niet alleen k¡nderen

uit buitenlandse gezinnen.

Speerpunt: ramenwerking
De insteek van de gemeente Zundert en de

betrokken partners is om de handen ineen te
slaan wat betreft de aanpak van de problematiek

die speelt op Fort Oranje en Parc Pate6ven. We

hebben het dan over de kwetsbare gez¡nnen van

diverse nationalite¡ten.
Afgelopen schooljaar is met verchillende
instanties (o.a. gemeente, GGZ, scholen,
jeugdzorg, GGD, Stichting Helpende Handen,

Poolse stichting Barka en leerplicht) overleg

Seweest en heeft afstemm¡ng plaatsgevonden. Dit

heeft ertoe geleid dat mensen elkaarsteeds beter
kunnen vinden. Dat geldt ook voor de leerplicht-

ambtenaar, die waar nodig samen optrekt en op

huisbezoek gaat met een medewerker van de

Poolse Stichting Barka, of met een jeugdprofes-

sional of een verpleegkund¡ge van de GGD als dat
nod¡g of passender is. Dat is intensief maar het
levert resultaât op omdat er beter zicht komt op

de problematiek b¡nnen het gezin: w¡e met wat
bezig ¡s, wat nodig ¡s en w¡e wat doet.
De leerplichtambtenaar is ook deelnemervan het

zorg Advies Team (ZAT) van het lSK. Jongeren wn
allerlei nationallte¡ten bezoeken deze school. ln

het ZAT zijn mensen u¡t versch¡llende disc¡plines

aanwer¡g d¡e met elkaar casusen doonpreken.

ln het komend schooljâar 2al de leerpl¡chtambte-

naar de samenwerking met de veßchillende
partnefs voonzetten en waar nod¡g intens¡veren.

Deze extm inzet ¡s nodig om deze veelal kwetsbare

iongeren hun startkwalificatie te laten behâlen.

WEST.BRABANT WEST
Bergen op zoom, Halderberge, Roosendaal,

Steenberg€n, Wo€nsdrecht

Trends

Vanu¡t leerplicht ¡s de belan8r¡jkste w¡iz¡g¡ng

geweest dat elke school nu een eigen aanspreek-
punt heeft voor âlle iongeren ¡n West-Brabant

West (en dus n¡et meer per gemeente) sinds de

sub reg¡onale samenwerking West-Brabant West.

De scholen hebben aangegeven h¡er heel bli¡

mee te zljn.

Schoolverzuim van 18 plussers ¡s een eerste

signaal van het voornemen tot voortijdig
schoolverlaten en heeft als preventieve maat-

regel extra aandacht gekregen. ook het project

Roem & Poen speelt hierop in door MBO

studenten - als e¡gen M80 stage - buddy te laten

zün voor andere MBO studenten d¡e dreigen

school te verlaten vanwege een verkeerde keuze.

'Peer to peer'coaching werkt goed bij jongeren,

¡s laagdrempelig en past u¡tstekend binnen de

transformatiegedachte van'ont-professionalise-

rlng'en gebruik maken van e¡gen kracht van

mensen. Daarnaast zùn er door het project extra

stageplaatsen gecreêerd voor MBO studenten

waar een fllnk tekort aan ¡s.

zoals de tabellen aangeven heeft deze aandacht

voor preventie ook geresulteerd ¡n een fl¡nke

afname van nieuwe meldingen van voortijdig
schoolverlaten in schooljaar 2014 - 2015. Van

360 voortijdig schoolverlaters in West-Brabant

West vor¡g jaar, naar 253 ¡n dit schooljaar. Deze

daling heeft echter ook te maken met de trend
dat jongeren langer binnen school blijven en

vaker voor BoL opleidingen kiezen (i.p.v BBL)

¡.vm. de fl¡nk toegenomen jeugdwerkloosheid

in West Brâbant.

lndiv¡dueel maâtwerk

RMC traiectbegeleiders in West-Brabant West

hebben sinds twee jaar vanuit de RMC middelen

een eigen budget om tra¡ecten in te kopen voor
onderdelen d¡e buiten hun eigen kenn¡s en
mogelijkheden vallen, zodat er perjongeren

extm maatwerk geleverd kan worden. ln school-
jaar 2014 -2015 zün 38 extra maatwerktraiecten
ingekocht voorjongeren ¡n West Brabant West
mel specifieke problemâtiek. Soms is het
ontbreken wn 500 euro om het benodigde MBo
boekenpakket aan te schaffen, of reisgeld voor
het volgen van een stâge het enige wat tussen

wel/n¡et voortijdig schoolverlaten in staãt. Ook
deze kosten worden u¡t d¡t budget geflnancierd

als er geen andere voorz¡eningen mogeli¡k zi¡n.

25% reageert nìet op RMC uitnod¡ging

75% van de nieuwe voortiidig schoolverlaters

2014- 2015 in West-Brabant West ¡s ¡ngegaan op

een tEjectaanbod vanuit RMC. Een heel goed

resultaat, maar toch bereiken w¡j 25% van de
jongeren zonder startkwalificatie dus nog niet.

Deels komt d¡t omdat deze jongeren werken en

daârom geen ¡nteresse hebben in een RMC

aanbod maarvoor een deel van deze 25% is een
aanbod juist hard nodig omdat het h¡er de

'moeilijkere' doelgroep met diverse problema-

tiek betreft. De laâtste jãren vâlt te merken dat
de aandacht voor voortijdig schoolverlaten ziin

vruchten afwerpt, De 'gewone- schoolkeuze-
problematiek (wat de grootste veroorzaker En
voortijdig schoolverlaten is) wordt steeds meer
door het onderuûs zelf afgevangen en door de
reguliere RMC functie en prciecten. Wat

overblijft is een kleine maar veel complexere

doelgroep qua problematiek. Binnen West-
BEbant West is h¡ervoor een speciaal prognmma
ontwikkeld wat in september b¡nnen het
centrale jongerenloket Dynamo is gestart.

Speerpunten

Bli¡vende inzet op preventie

Vanu¡t leerplicht (schoolspreekuren) en t.a.v.
schoolverzuim 18+ (inzet op handhaving huidiße
n¡veau 18+ meld¡ngen).

Aanslu¡ting jeugd - onderu¡js
De samenwerk¡ng tusse¡ de leerplichtambtenaar
als spíl en de jeugdprofessional âls spll gaat

komend jaar duideliiker vorm kr¡jgen.

Kwetsbare jonge¡en

De ¡eseruemiddelen RMC worden ¡n 2016

ingezet om, vooruitlopend op 2017, kwetsbare
jongeren te bed¡enen met een werkbemiddelaar
vanu¡t Dynamo. Vanuit het onderuijs is de ¡nzet

om in augustus 2016 de Baanbrekend structuur
ope€tioneel te hebben t.b.v kwetsbare jongeren.

Sociale zaken heeft een contactpeßoon aangesteld

per speciaal ondem¡js/praktiikschool ter
ondeßteuning.
ReboundvoorzÌening MBo
Vanuit kwal¡ficatieplicht ¡s aangegeven dat een

reboundvoorziening (tijdelijke time out) binnen

het MBO in West-Braba¡t West wordt gemist.

Komend schooljaar zal hier ¡nvull¡ng aan worden
gegeven.

A¿nsluiting onderw¡js - arbeid5markt
ln aansluiting op de RPA activitelten ¡n de reg¡o,

werken de trajectbegeleiders met de 'Gouden
L¡jst'(meest kansriike beroepen) in West-Brabant
West. Daarnaast wordt ¡ngezet op gebruik van de
studiebijsluiter binnen de loopbaanor¡ëntatie-
programmal van VMBO/MBO en Matchpoint.
Doelstell¡ng: elke school ¡n west-Erabant west
maakt in schooliaar 2016-2017 gebruik van de

studiebljslulter
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2ús106 174 15 3.256 5 10

2006lo7 1'L 8 1.7% 1 7

2007lo8 450 13 2.AÊ4 5 8

2008/09 429 I 1.9% 0 I

2009/10 42t 15 3.5% 1 T4

20LOllL 384 12 3.1% 2 10

20111t2 396 6 1.5% 2 4

2Or2/13 39? 4 1% 0 4

2013lL4 393 5 13% 0 5

LEEBPLICHT
/REGI()}¡RRL BURERU
/WEST-BRRBßI{T

Tabel 13 / Meest actuele vsv-cijfers van het Ministerie van OeW

Baarle-Nassau
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Toel ichting

Naast de artikel 25 rapportage over de u¡tvoering van de leerplichtwet mon¡tort het min¡sterie

van OCW ook zelf de vsv-prestaties. laarl¡jks wordt het aantal nieuw vsv'ers gemeten op basis

van de in- en u¡tstroomgegevens van DUO. Ze hanteren daarvoor de volgende definitie:
Een voortijdig schoolverlater is een jongere die op 1 oktober van eeù jaâr {t) jonger is dan 22,

staat inßeschreven in het bekoshgd vo, mbo of vavo en die -.en Jaar later {t+1) n¡et meer in het
onderwijs staat ingcschreven en geen slârtkwa¡ilicôtic heeft.

Er wordt onverminderd geihvesteerd ¡n het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. De

regeling 'Reg¡onale aanpak voortijdig schoolverlaten', de prestatiesubsidie voor het voortgezet
onderwijs en de Regeling prestatiebox mbo hebben als doel om het aantal nieuwe voortijd¡g

6eeftru¡denberg Rucphen

Dr¡mmelen Haldeóerge

Êtten-Leur Oosterhout

Breda

schoolverlaters terug te drinSen tot maximaal 25,000 in 2016. lndlen de doelstelling wordt
gehaald ¡s nog 1,8% van de totaal aantal jongeren van 12-23 jaar voortijdlg schoolverlater
De grootste groep voortijdig schoolverlaters had als laatste school¡nschrijving een onderwùs-
¡nstell¡ng voor m¡ddelbaar beroepsondemijs.
De regio West-Brabant doet het goed. We hebben het aantal vsv'ers in de afgelopen jaren met
ruim de helft terug weten te brengen van 4,4% naat 2,O %. Als we onze resultaten vergelijken
met andere regio's van ongeveer gelijke samenstelling doen we het gelijk tot iets beter
Zie eventueel voor meer info: ww!v.vsvverkennef,nl

NB De ciifers over school¡aat 2013/74 zijn de definitieve cijfers, deze zijn op 04-11-2015 bekend
gemaakt door het Ministerie oCW
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200s/06 s2.939 2.305 4.4% 729 1.571

20061o7 s3.701 2.2t3 4.7% 661 1.552

2007108 53.812 1.9S2 3.616 521 1.431

2OO8l09 53.672 1.426 3.496 486 1.340

2009/10 53.632 7.714 3.2% 457 1.257

20LO/11 53.759 1.740 3.2% 446 1.294

2011/12 33.730 t.644 3.1% 493 1,151

20121!3 s3.373 1,O77 2% t76 s1
2013/14 53.814 1.053 2.O% 169 884

200s/06 815 18 2.2% 8 10

2006/o7 85t 15 1.8% 5 10

2007 /08 845 20 2.4É 7

2008/09 427 1.5% 2 10

2ú9/10 g2 9 1.7% 5 4

2O1O/11 860 16 7s% 8 8

2Or7/12 836 12 r.4% 5 1

2OI2l13 816 2 o.2% 0 2

2013/14 831 5 0.6% 1 4

2ms/06 1.5¡4 67 4.4% 23 44

2006/O1 t.s1, 55 3.6% 13 42

2007 loa 1.554 54 3.5% 15 39

2008/09 1,38¡ 49 3.1% 14 35

2009/10 1.596 53 3.3% 15 38

2010/11 1.639 50 J.7% 16 34

2011h2 1.619 38 2.396 10 28

2012/13 1,666 32 4 2a

2Ot3lt4 1.655 25 1.5% 2T4

zo1s/06 t.2L 35 2,A% 7 28

2006/07 L.273 40 3.7% 13

2007 IOA 1.268 20 1.6% 5 15

2@8/O9 1.238 33 2.7% 8 25

2OO9/rO 1.2L2 21 2.2 7 20

2O1o/11 t.2r7 27 2.2% 4 23

2O1tl12 1.233 27 2.2% 9 18

2012113 1.213 19 7.6% 3 16

2013114 1.28 74 7.1% 7 7)

2005/06 1.1t3 43 3.7% 17 26

2006l07 1.220 47 3.99¿ 1S 12

2OO7 /0A 1.201 39 3.2% 1S 24

2008/09 L.2î7 33 2.1% 7 26

2009h0 1.209 29 2.4% I 20

2010/rt 1-24t 36 2.9% 12 24

2071/12 1.239 3S 2.5% 9 26

2Ot2/13 t-262 27 2.r% 5 22

2013114 1.2s7 19 1.sP" 6 13

200s106 1.4t8 68 4.6% 23 45

2006/o7 t-s22 61 4.O% )g 33

2OO7 lo8 1,t50 17 4.6% 17 54

2008/09 t.s29 61 4,4% 13 54

2ú9110 r.s33 45 2.9% 30

2010111 1.584 56 3.5% 10 46

2071h2 1.591 59 3.7% 15 44

2072lt3 1.584 38 2.4% 5 33

2013114 1.612 25 1.6% 'l 1S

2ms/o6 1.69 76 4.534 24 52

2ffi6107 1.755 75 43% 26 49

2æ7lOA 1.117 56 3.3% 35

2008/09 1,759 64 3.6% 13 51

2009110 1,68{' 56 3.3% 13 43

2010h1 1.667 59 3.5% 11 48

2011112 L,657 53 3.2% t2 41

2012lt3 1.6oil 31 t.9% 5 26

2013/14 1.381 47 2.6% 5 36

200s/06 1.855 7t 3.8% 23 48

1006/07 1.899 79 4.2% 19 60

2007 /O8 1,912 54 3.3% 19 45

2OO8/09 1.9t¡1 60 3.2% 32

20091L0 1.885 56 3.0% 11 45

2010/11 1.869 64 3.4% 22 42

2011/72 1.868 44 2.4% 13 31

2012/13 1.467 37 2% 4 33

2013/14 1.849 38 2.O% 4 34

2@s106 1.729 45 2.6% 13 32

2N6l07 ,.774 40 2.2% 11 29

2ú71O8 1.790 42 23% 11 31

200alo9 1.831 34 7.94 19

2OO9l70 1.856 31 1.7 6

2010/71 1.892 32 1.7% 6 26

2011/12 1.8t6 41 2.2% 14 27

2072/13 1.8¡t{, 18 t% 4 14

2013114 1.818 25 7.4% 7 18

zffis/06 2.rn 59 2,6!Á 26 33

2006/O7 2.33S 64 2.7% 20 44

2OO1loa 2.309 50 2.2% t7 33

2008109 2,316 53 2.?% 14 39

2009l10 2.270 45 2.O% 11 34

2O1Ol11 2.249 4r LA% 7 34

2O1u12 2,255 45 2.M 18

2012/13 2.2:tA 26 1.2% 5 21

2073/t4 2.246 2t 0.9% 1 20

2nsl06 2.402 94 3.996 30 64

2ú6/O7 2.42î 88 3.6% 25 63

2û7lOA 2.425 79 3.3%

2008/09 2,t22 59 2.5% 15 44

2009/ro 2.t3Ì 61 2.6% 74 47

2O1O/r1 2.t1t 7L 3.0% 76 55

2071/L2 2.309 80 3.5% 25 55

2012/13 2,272 30 t.3% 4 26

2Ot3/14 2,246 49 2.7% 5 44

2OOSl06 2.357 81 3.4% 36 45

2006/07 2.191 80 3.3% 25 55

2OO7 lOA 2.tS¿l 'ta 3.3% 23 55

2008/09 2.328 73 3.r% 23 50

2009/10 2.t12 50 2.2% 74 36

2O1O/L! 2,351 54 2.3% 39

2017/L2 2.331 52 2.2% t4 38

2012113 2.315 39 1.7% 5 34

2013114 2.333 34 1.s% 6 28

2M5106 2.885 105 3.7% 26 79

2006/o7 2.917 172 3.4% 2'Ì 85

2OO7 l0A 2.924 104 3.6% 23 81

100al09 2.929 100 3.4% 31 69

2009l10 2.903 92 3.2 25 67

2OtO/11 2,907 71 2.6% 17 60

2011/12 2.954 1S 25% 30 45

2D12/!3 2.915 50 1,7% 5 45

2OL3/L4 2.991 39 t3% 7 32

200s/06 t,2t4 746 4.5% 42 104

2006107 t,2t2 3.6% 31 1A

2æ7/08 t,272 104 1.2% 2't 17

2æA/09 t.297 89 2.7% 30 59

2æ9hO 3-il 7L4 3.5% 29 85

2O7Oh7 3.255 100 3.r% 29

2011/12 3-290 102 3.r% 2A 74

2Or2/13 3.189 53 1.7% 6 47

2OL3/14 3.251 57 1.8% 4

200s/06 4.263 177 4.134 7l 106

2006/O'ì 1.U1 762 3.7% 45 r17

2OO7 lOA il.il14 159 3.6% 45 ru
2Oo8/09 ¡.456 158 3.5% 36 r22

2OO9/1O a,¡182 737 3.L% 35 ro2

2O1Ol1t 4,¡ll)6 117 3.L% 34 103

2011/L2 4,¡145 3.r% 45 91

2OL2/t3 4.¡106 76 1.7% 71 65

2Ot3/14 4.439 91 2.r% 15 76

5.343 309 5.8% 88 221L@:!06

2006lO7 5.336 277 s.2% 73 2M

2OO7 l0a s.2t2 225 43% 44 181

200a/o9 s.t2L 226 4.3% 62 16¿

2OO9/10 s.190 222 43% 51 172

2OtO/lt s-213 142 3.S% 47 135

z'ttl12 s-176 185 3.6% 41 138

2012/13 s.2m 129 2.5% 27 102

2013/14 s.2sa 125 2.À% 14 111

2OOS/06 6-124 2ú 4.6% 6a 216

2006/07 6.131 242 4.6% 77 205

2OO7 IOA 6,195 249 4.O% 62 747

2008/09 6.120 235 3.8% 62 113

2oo9l10 6.140 2LO 3.4% 63 147

2010l7t 6.138 234 3.8% 62 t72

2011/L2 5.051 186 3.L% 59 r27

20121!3 6.005 138 23% 30 108

2013/74 5.846 143 2.4% 30 113

2OOsl06 t2.o2t 610 5,L% 199 411

2006l01 t2.279 613 5.O% 20L 472

2OOllOA 12.390 525 4.2% t43 382

2008/09 12.418 473 3.4% 113 360

2009/10 t2.497 467 3.1% 133 328

2O1OhI 12.540 492 3.9% 728 3U

2011/12 L2,æ1 468 3.1% 138 330

2012/13 12.s7E 328 2.6% 2"ts

2073/74 12.888 2.3% 51 246
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