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Datum: 7-12-2016 Nr.:

Van het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder Hans Verbraak

Aan: de raad van de gemeente Roosendaal

Kopie aan: H. Hermans, cluster leerplicht Roosendaal

Onderwerp: Ter kennisname aanbieden regionaal jaarverslag leerplicht over schooljaar 2015-2Ot6

Bijlage: Regionaal jaarverslag leerplicht overschooljaar 2075-2016

Kennisnemen van
Regionaal jaarverslag leerplicht over schoolja ar 20L5-2OL6.

lnleiding
Artikel 25 van 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 2OL5-2O16.

Het Leerplichtjaarverslag 20t5-20L6 bevat informatíe over de uitvoering van de leerplichtwet bij alle

regiogemeenten. Omdat voortijd¡g schoolverlaten en schoolverzuim in de praktijk over gemeentegrenzen heen
gaan 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.

Op 1 december 2016 is het jaarverslag vastgesteld tijdens het bestuurlijk overleg van het Regionaal Buro

Leerplícht. Waarna de voorzitter middels een aanbiedingsbrief het jaarverslag heeft aangeboden aan de

deelnemende gemeenten met het verzoek het ter kennisname aan te bieden aan de raad.

lnformatie/kernboodschap
-Het aantal jongeren in deze regio is dit jaar vrij stabiel gebleven.
-Ten opzichte van vorig jaar zien we ook een stijglng van maar liefst 762 leerlingen die wél hun startkwalificatie
hebben behaald, een positieve ontwikkeling die zich hopelijk voortzet in het huidig schooljaar.
- Leerplichtige leerlingen zonder schoolinschrijving hebben in deze regio de hoogste prioriteit. We streven er
immers naar dat alle jongeren tot 18 jaar op school zitten, tenminste tot het moment waarop de

startkwalificatie is behaald.
ln totaal werden 4.436 verzuimmeldingen opgepakt door medewerkers van het RBL West-Brabant. Het aantal

meldingen is met 228 gestegen ten opzichte van vorig jaar. Een stijging van het aantal meldingen betekent niet
per definitie een hoger verzuim. Het betekent wél een verhoging van het geregistreerde verzuim en de

meldingen.
- Hoewel de aandacht steeds meer gaat naar het verlenen van zorg en begeleiding blijft handhaving
noodzakelijk. Leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders geven allemaal aan dat de problematiek van de
jongeren die verzuimen in toenemende mate zwaarder is geworden. Verzuim leidt niet altijd tot een proces-

verbaal, vaak wordt er eerst een waarschuwing gegeven aan de jongere. Het aantal waarschuwingen hebben we
dit jaar ook in het jaarverslag opgenomen.
-De leerplichtwet kent een aantal gronden voorvrijstelling. De meest gebruikte in deze regio is een vrijstelling
op grond van artikel 5 onder c, het volgen van onderwijs op een school in het buitenland. Ruim 900 kinderen
wonen wel in deze regio, maar volgen met name in België onderwijs.
-Er is afgelopen schooljaar veel meer focus geweest op het begeleiden van de leerling/jongere naar een andere
opleiding of naar werk. We hebben in de gehele regio afgelopen schooljaar sterk ingezet op de begeleiding van

de 'nieuwe' voortijd¡g schoolverlaters, met als positief gevolg dat er in elke gemeente meer jongeren actieve
begeleiding hebben gehad.
-Ook het afgelopen schooljaar is er in de regio veel aandacht geweest op verzuim 18+. Dat gebeurt in de vorm
van het project 'Verzuim 18+ We missen je'. Het doel een duurzame beweging op gang te brengen die bijdraagt
aan preventie van Verzuim 18+ en van voortijdig schoolverlaten, is daarmee geslaagd.

- De hele reg¡o West-Brabant heeft de registratie van het aantal leerlingen en hun schoolloopbaan heel goed op
orde. ' '¡
- De regeling 'Regionale aanpak voort¡jdig schoolverlaten', de prestatiesubsidie voor het voortgezet onderwijs
en de Regeling prestatiebox MBO had als doelstelling om het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters landelijk
terug te dringen tot maximaal 25.000 voortijdig schoolverlaters gemeten aan het einde van schooljaar 2014-

2015. Voor onze regio was dat L.8%"van de totaal aantal jongeren van t2-23 jaar. Wij hebben deze doelstelling
behaald in West-Brabant.



De grootste groep voortijdig schoolverlaters hadden als laatste schoolinschrijving een onderwijsinstelling voor
middelbaar beroepsonderwijs.(MBO) De regio West-Brabant doet het goed.
-ln oktober werd de subsidieaanvraag 'iedereen op z'n plaats in West-Brabant' ondertekend.
- Per gemeente of intergemeentelijke samenwerking (lSD, werkplein) in West-Brabant is er een vaste
contactpersoon voor alle scholen, zo ook op het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs.
-Regionale speerpunten voor schooljaar 20L6-2OL7 zijn benoemd.

Waar hebben we de afgelopen periode in Roosendaal op ingezet?
-Doorontwikkeling netwerksamenwerking 5 gemeenten.
-De trajectbegeleiders richten zich op de gezamenlijke van de aanpak VSV 18+ vanuit inloophuis Dynamo, make
your move.
-Afgelopen schooljaar is bijzonder hard gewerkt aan het samenwerken tussen leerplicht, het onderwijs en de
jeugdhulpverlening. Dit om de verplichtingen vanuit het passend onderwijs gezamenlijk verder in te vullen en
uitvoering aan te geven. Deze samenwerking is nog niet optimaal en zal komend schooljaar de aandacht
hebben.
-Ook op het gebied van leerplicht en trajectbegeleiding hebben veel ontwikkelingen plaatsgevonden. We zijn
nog meer maatwerkgericht gaan werken en hebben steeds meer te maken met complexere dossiers.
Samenwerken met zowel interne als externe partners is op deze dossiers essentieel gebleken.
-We zijn tevreden over de manier van werken zoals we dit ín de samenwerkingsovereenkomst hebben
afgesproken. De lijnen zijn kort en er staat inmiddels een stevig en gemotiveerd team.
Er is eenheid tussen de verschillende functies, waardoor afstemming en warme overdracht geborgd is

Waar gaan we de komende periode in Roosendaal op inzetten?
Speerpu nten netwerksamenwerking 2O!6-2OL7 :

-Verbetering van de communicatie tussen leerplicht/trajectbegeleiding en externe partners.
-Aandacht geven aan de tegenstellingen tussen de jeugdwet/leerplichtwet/onderwijswet en tussen de
RMCwetgeving/Pa rticipatiewet/WMO/Wet Werk en lnkomen.
-Kennis en vaardigheden op peil houden.
-Aandacht voor passend onderwijs op het MBO en flexibele instroom niveau 2.

Consequenties
Geen bijzonderheden

Communicatie
Het jaarverslag komt beschikbaar de website www.rblwest-brabant.nl.
Het jaarverslag zal worden uitgereikt aan de scholen en andere samenwerkende partners.

Vervolg(procedure)
Verder vervolg niet van toepassing.
Mocht u meer willen weten over het RBL of bíjvoorbeeld prijs stellen op een werkbezoek, dan vernemen wij dat
graag van u.

Bijlagen
Bijlage 1 : Regionaal jaarverslag leerplicht over schoolja ar 2O!5-2OL6.

Afsluiting en ondertekening
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geinformeerd

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roose
De secretaris, De bu

1.0
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Betreft: aanbied¡ng Leerplichtjaarverslag 2O15-20L6

Aan het college van B&W,

U ontvangt als bijlage bij deze brief het jaarverslag van het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL

West-Bra bant) aan over schooljaa r 2015-201.6.

Het jaarverslag verslag is door het RBL, in samenwerking met de 18 gemeenten in de RMC regio 34 (West-
Brabant) opsteld, conform de richtlijnen van artikel 25 van de 'Leerplichtwet'. Het geeft ¡nz¡cht in de wijze
waarop invulling is gegeven aan de uitvoering van de leerplichtwet, de kwalificatieplicht en het beleid
voorkomen van voortijdig schoolverlaten (vsv). Conform artikel 5 van de Gemeenschappelijke Regeling
Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten is het jaarverslag door het bestuur van de GR

vastgesteld. U wordt geadviseerd de raad voor te stellen het jaarverslag van het RBL West-Brabant 2015-2016
voor kennisgeving aan te nemen.

Het jaarverslag2Ot5-2Ot6 blikt terug op behaalde resultaten en kijkt vooruit naar de toekomst. De

belangrijkste gegevens en cijfers vindt u in het jaarverslag. De tabellen in het jaarverslag geven een cijfermatig
beeld van deze regio. Achter deze cijfers zitten vaak b'rjzondere situat¡es waarbij een groot netwerk zich inzet
voor de juiste oplossing met als doel terugkeer naar school, een startkwalificatie of een goede startpositie in de
maatschapp¡j.

Uit de cijfers blijkt dat onze regio het goed doet; het aantalvoortijdige schooluitvallers daalt mede door de
inzet van het RBL en de samenwerking met de scholen. Het regionale vsv-percentage bedraagt 1.78% en dat is
lager dan het landel'rjke vsv-percentage van 7.87%. Het bestrijden van verzuim en vroegtijdige schooluitval van
jongeren blijft komend schooljaar 2OL6-20t7 een belangrijk speerpunt. Jongeren zonder diploma worden door
de leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders, samen met de partners in de regio, begeleid naar een goede
startposit¡e op de arbeidsmarkt.
Dat de samenwerking loont blijkt uit het aantaljongeren welke in West-brabant wél hun startkwalificatie
behalen; deze is meTT62leerlingen gestegen ten opzichte van vorig jaar. Een positieve ontwikkeling die we
graag voortzetten ¡n het huidig schooljaar.

De hele regio West-Brabant met Breda als centrum gemeente heeft de registratie van het aantal leerlingen en
hun schoolloopbaan goed op orde. Van alle jongeren die thuis zitten in de leerplichtige leeftijd weten we wat
er aan de hand is. Al deze leerlingen zitten in een traject terug naar school of passend zorg traject. We weten
van elke langdurige relatief verzuimer (de thu¡sz¡tter) wat er aan de hand is. De absoluut verzuimers worden
direct benaderd om de situatie te onderzoeken en de leerling opnieuw te begeleiden naar school. Gemiddeld
zien we maandelijks niet meer dan 45 thuiszitters in de gehele regio West-Brabant. Langdurig thuiszitten wordt
tot een minimum beperkt.

Het jaarverslag geeft een goed beeld van het afgelopen schooljaar. Wilt u meer weten over het RBL West-
Brabant, de manier van werken en de uitdagingen waar we voor staan?

dan contact op met ons via (076) 529 81 10 of info@rblwest-brabant

u hierrnee hebben geinformeerd,

van de Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten
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Verzorgd door Regionaal Bureau Leerpl¡cht West-Brabant in samenwerk¡ng met de gemeenten uit de reg¡o

ONDERWIJS:
RECHT OF PLICHT?

Het aantal jongeren :n deze reg¡o is dit jaar vrü stabiel geb¡even.

Ten opzichte van vor¡gjaar is er een l¡chte stijging van 0,2%. op
pe¡ldatum 31 jul¡ 2016 waren er in de reg¡o van het RBL 141.804
jongeren tussen de 5 en 23.jaar

Ten opzichte van vorig jaar zien we ook een stiigi¡g van maar
liefst 762 leerlingen die wél hun 5tartkwalifi{¿ti€ hebt}en

behaald, een pos¡tieve ontwikkeling die zich hopelijk voortzet
ìn het huidig schooljaar.

Leerpl¡chtige leerlingen zonder school¡nschr¡jving hebben in deze

regio de hoogste prior¡te¡t. We :fueve.! er irimÊvs nêar ,¡l âlle
jongeren tot 1B iaar op ichrol zit"t€n, tenminste tot het moment
waarop de startkwal¡ficatie is behaald. De leerplichtambtenaar

stelt, in overleg met onze samenwerkingspartneß, alles ¡n het

werk om absoluut verzu¡m op te lossen.

ln totaal werden 4.436 verzu¡rrrneld¡rlgen opge¡rakt door
nedewerke¡s v¿n lel RBL West-Brabant. Het aantal meldingen is

met 228 gestegen ten opz¡chte van vorig jâan Een stijging van het
aantal meldingen betekent niet per defin¡tie een hoger verzuim.

Het betekent wél een verhog¡ng van het gereg¡streerde verzuim

en de meld¡ngen. Het RBL West-grabant zet ¡n op een betere

registratie en melding door de onderuijsinstell¡ngen. Frequenter
bezoek en contact met school levert in de pEktijk een verhog¡ng

van het aantal gereg¡streerde verzuimmeldìngen op. Door DIJO

(Dienst u¡tvoering Onderwìjs) wordt het verzuimloket ingericht

om het melden van verzuim gemakkel¡jker te mãken. Scholen
melden b¡j één loket en DUo stuurt de meld¡ngen vervolgens door
Deze tool is nu alleen nog beschìkbaar voor het voortgezet

onderuijs en middelbaar beroepsonderuüs. Vanaf 2017 kunnen

ook bas¡sscholen en scholen voor speciaal onderu¡js veEuim
melden via het verzu¡mloket van DUo, Dit zal, ¡n het schooljaar

20!6-2017, vermoedelijk een toename van het aantal veu uim-

meldingen gaan opleveren. AIle veuu¡mmeldingen komen binnen

b¡j de admin¡stratie van het RBL. Daar wordt bekeken welke

meldingen direct kunnen worden afgedaan en welke meldingen

worden doorgezet naêr de verschillende leerplichtambtenaren.

Voor u l¡gt hetjaarverslag 2015-2016 van het
Reg¡onaal Bureau Leerplicht. K¡nderen van

5 tot 18jaar moeten in Nederland verplicht
naar school. Dat klinkt niet aantrekkelijk; een
plicht. ze moéten iets, en dat kan weeßtand
oproe pen.

, Plìchten zìjn onlosmakelijk verbonden met
, rechten. leder k¡nd in Nederland heeft
,. namelijk recht op ondeMijs. Dat funda-

, mentele rechtvinden we zó belangrijk, dat
we het ook maar meteen verpl¡cht hebben
gemaakt, ln Nederland is het recht op

onderw¡js d¡ep ¡n ons denken verenkerd. We staan

er echter maar zelden bù stil dat er nog zoveel plekken ¡n deze

wereld zijn waar dit fundamentele kinderrecht totaal n¡et

vanzelfsprekend is. Waar k¡nderen vooÊl bezig zûn met
overleven, met werken om te kunnen eten. Waar verwaarlozing

of verslav¡ng voor de deur liggen te wachten om toekomsten te
breken en jonge levens te vernielen.

Hoewel de aandacht steeds meer gaat naar het verlenen v¿n zorg

en begeleid¡ng blijft handhaving noodækelijk. Leerpl¡chtambtenaren

en tËjectbegele¡ders geven allemaal aan dat de problematiek van

dejongeren die veu uimen in toenemende mate zwaarder ¡s

geworden. Verzu¡m leidt niet a¡tjjd tot een proces-verbaal, vaak

wordt er eerst een waarschuwing gegeven aan de jongere.

Het aantal wãarsrhuwingen helrben we d¡t jaar ook in het

;aarverslag opgenomen.

De leerpl¡chtwet kent een aantal gronden voor vrijstell¡ng. De

meest gebruikte ¡n deze regio is een vríistelling op grond van

arlikel 5 onder {, het volgen van onderwijs op eer school in ñet
bu¡tenland. Ruim 900 kìnderen wonen wel ¡n deze reg¡o, maar

vôlgen met name in België onderwijs,

Er is ãfgelopen schooljaar veel fi€er foc!rs geweest rp h€t
begeleiden van de leerling/jongere naar een andere opleiding of
naar werk. We hebben in de gehele regio afgelopen schooljaar

sterk ¡ngezet op de begele¡d¡ng van de 'n¡euwe' voortijd¡g

schoolverlaters, met als pos¡tief gevolg dat er in elke gemeente

meer jongeren actieve begeleiding hebben gehad,

ook h€t afgelopen schooljaar is er in de reg¡o.reel aa¡d¿.ht
geweest 

"p 
verzüim 1B+. Dat gebeurt in de vorm van het project

'Verzuim 18+ We missen je'. Het doel een duurzame beweging op
gang te brengen die b¡jdraagt aan preventìe van Verzuim 18+ en

van voortijd¡g schoolverlaten, ¡s daarmee geslaagd.

De hele regiû West'8rôbant heeft de registrrtie van h€l a¿!ìtal

¡eerlinger¡ e!r hu.r schoÕl¡ootbaan heei goed ot¡ orde, De

bas¡sregistÞtie is sluitend. W¡j reg¡streren n¡et alleen het aantal

begeleidìngen maar ook datgene waar we (even) niets aan

kunnen doen. Van elke jongere d¡e thuis zit in de leerplichtige

leeftijd weten we wat er aan de hand is. Al deze leerlingen z¡tten

¡n een traject terug naar school of in een passend zorg treject.

De regel¡ng'iilgiûilal¡r a¿rpak vooriiidiB trhoô¡vÈrlaaerr', de
prestatiesubs¡die voor het voortgezet onderuijs en de Regel¡ng

prestatiebox MBo had als doelstelling om het aantal nieuwe

voortijdig schoolverlaters landel¡jk terug te dr¡ngen tot max¡maal

25.00o voortijdig schoolverlaters gemeten aan het einde van

Vanu¡t dat perspectjef ls het recht op onderuûs een groot

voorrecht. Dat zet ook dat begr¡p 'pl¡cht'in een heel ander licht.

lk weet namelìjk dat al die medewerkers van het Reg¡onaal

Bureau Leerplicht, samen met alle medewerkers in het onder-

w¡jsveld, het als hun d¡epe pl¡cht z¡en om kinderen te helpen van

dit unieke voorrecht gebru¡k te laten maken. Niet omdat ze het

belangr¡jk v¡nden dat de regeltjes gevolgd worden. omdat ze

kinderen en iongeren willen plagen of lastigvallen. Maar omdat
ze diep gemotiveerd zìjn om iedere jongere, ongeacht afkomst,

sociale klasse of inkomenss¡tuatie, te helpen op hun e¡gen weg

r¡chting een kansr¡jke toekomst. En d¡e toekomst beg¡nt met
onderwijs.

Miriam Haagh,

Bestuursvoonitter RgL West-Brabant

Wethouder Onderu¡js Breda

schooljaar 2014-2015, Voor onze reg¡o was dat
1.8% van de totaal aantal jongeren van 12-23 jaar.

wij hebben deze doelstelling behaald in

W€st-Brabant.

De grootste groep ¡rqçrtiidig schoolver¡aters

hadden ¡ls l¿atste schoolinschrijvitrg eet
onderwijs¡nstel,ing voor r¡riddelb¿ar

þeroepsonderwijs. De regio West-Braba¡t
doet het goed. Als we onze resultaten

vergel¡jken met andere reg¡ot van ongeveer
gelûke samenstell¡ng doen we het gel¡jk tot
iets beter. Regiot waar¡n z¡ch grote steden

hêvinden hebben over het algemeen meer
voortìjdig schoolverlaters dan het landelijk
gemiddelde.

Ð snnnENVATT|NG, REGTONALE TRENDS EN SPEERPUhITEN
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lrr oktober werd de subsidiea¡¡vra?g'ledereen op ?!Ì plaâts in
west-B¡âbant'or¡derteke¡d. VooEfgaand aan deze aanvÞag ìs de
vsv-problematiek door de reg¡onale Reg¡egroep vsv uitgebre¡d
geanãlyseerd wat geleid heeft tot een n¡euwe v¡erjarige aanpak
voor vsv en voor jongeren ¡n een kwetsbare pos¡tie. ln de
Regiegroep nemen vertegenwoordigers van de schoolbesturen
voor VO en M80 deel, 3 samenwerk¡ngsverbanden passend

onderu¡js en de 18 gemeenten u¡t deze RMC reg¡o.

Per gemeente ol intergerneentelijl(e sâmenwerktng i¡ West-
Brabant is er een vast€ cgntactpersoon loor alle scholen, zo ook
op het PÊktijkondem¡js en Voortgezet Spec¡aal Onderw¡js, De

vaste contactpeßoon neemt deel aan het casusoverleg op deze

scholen. ln dit overlegworden de uitstroomprofielen (arbe¡d/

onderuUs/dagbesteding) van alle leerlingen die in het ¡aâtste
schooljaar en, ¡ndien nodig, leerl¡ngen in het voorlaatste school-
jaar, z¡tten besproken. Ook wordt besproken welke leerlingen naar
verwachting zonder extE ondersteuning de arbeidsmarkt n¡et
kunnen bereiken. Met deze aanpak hebben we de kwetsbare
jongeren al in beeld wanneer z¡j nog ingeschreven staan op school
en kunnen we a¡ maatwerk bìeden wanneer een jongere dreigt de
school te moeten verlaten.

Regionale Speerpunten 2At6 f 2AI7
De regionale samenwerking betreft de samenwerking onderling
b¡nnen de regio. ln de reg¡o werken de 43 leerplichtambtenaren,
trajectbegele¡ders en adm¡n¡stEtief medewerkers van het RBL

samen aan onze gezamenlûke visie: 'ledere West-Brabantse
jongere zonder startkwalificatie zit op een passende school, ¡s op
weg naar een startkwalificatie, of wordt begeleid naar de voor
hem hoogst haalbare startpositie ¡n de maatschapp¡j'. Verminderen
en voorkomen van het schoolverzuim, handhaven van de

Ti¡dens de Dag van de Leerplicht, op donderdaíLT maaû
glngen scholieren van versch¡llende regionale míddelbare
scholen ¡n debat over de leerpl¡chtwet, Aan de hand van
stelllngen werden leerlíngen uitgedaagd met elkaar te
dlscus¡éren over de leerplicht én het publ¡ek te overtuígen.
D¡t debat is een En de m¡dde¡en om te lu¡steren naar de
scholíeren zelf; wat v¡nden zi¡ van de Leerplichtwet en het recht
op onderuijs? Wat ons betrêft gaãn we veel vaker in gêsprel
met díegene waar het om gaat en zetten we (nog meer dan we
âl doenl in op het voorkomen van langdur¡g schoolverzu¡m.

Het schooljaar 2015-2016 was het vijfde jaar waarin de 18

West-BEbantse gemeenten met elkaar samenwerken binnen
het Regionaal Bureau Leerplicht West-BEbant. Het RBL is een
stev¡ge gesprekspartner ¡n de reg¡o en een groot belangenbehar-
tiger van het tegengaan van schoolverzu¡m en voortijdig
schoolverlaten onder West-Brabantse jongeren van 5 tot 23 jaaI
Het aantal n¡euwe voortiidig schoolverlaters daalt, mede door
de ¡nzet van het RBL en de samenwerking met de scholen. Het
bestr¡jden van verzu¡m en vroegtijd¡ge schooluitval van jongeren

ouder dan 18 jãar blijft komend schooljaar 2076-2077 een
belangr¡jk speerpunt. Jongeren zonder diploma worden door de
leerpl¡chtambtenaren en RMC tEjectbegele¡ders samen met de
partners in de reg¡o begeleid naar een goede startpos¡tie op de
arbeidsmarkt.

Samenwerking ¡s noodzakel¡jk vanwege de gezamenlijke

veGntwoordelúkheÌd. Goede samenwerking tussen onderwüs,
hulpverlening, partners arbeidstoele¡ding, gemeenten en diverse
andere partners ¡s van groot belang, Vanaf december 2015 geef

ik leid¡ng aan het regionale adm¡nistEtieteam en aan de
leerplichtambtenaren en tEjectbegele¡ders van de niveau
2-gemeenten. lk heb mogen eruaren dat het met de samen-
werk¡ng goed zit; Enerzijds tussen de leerplichtambtenaren in de
gehele regio en anderzijds tussen de diverse partners, Er is een
goede bas¡s voor verdere ¡ntensievere samenwerking om te
werken aan onze kernwaarden, vis¡e en missie.

leerplicht, recht op onderu¡js en terugdr¡ngen van voortijdig
schoolverlaten z¡jn ook ¡n 2017 speerpunten. Met de aanpak van

het verzu¡m bestr¡jden we voortiidige onged¡plomeerde u¡tval.

Met de aanvraag voor financ¡ering regionale maatregelen
2017-2010 (iedereen op z'n plek ¡n West-Brabant) zal de reg¡o een

effectieve bijdrage leveren aan het verder terugdr¡ngen van

voortijdig schoolverlaten. Dat ¡s nodig want de landelijke doelstell¡ng
voor 2020 gaat u¡t van een structurele verm¡ndering van het
aanta¡ u¡tvãllers met 5.000 tot maximaal 20.000 perjaaI

We zetten de komende schooljaren in op een betere arbeids-
marktvoorbere¡d¡ng voorjongeren ¡n een kwetsbare pos¡tie, Het
RMC treedt op als ¡ntermedia¡r tussen onderwüs en ãrbe¡dsmarkt.
Het gaat om een intensievere aanpak (individueel en groeps-

gewijs) waardoor jongeren beter worden gefaciliteerd voor de
overgang naar de arbeidsmarkt, met als uite¡ndelìjke doel ook

deelname op de arbe¡dsmarkt. We willen ¡n de regìo samenwerken

met de gemeenten, onderuüs (pEktijkschool en Entree), werk-
gevert arbeidsbemiddelingspartneß en speciale vsv-werkcGches.

Door actieve benader¡ng en samenwerk¡ng met de partners

onderwüs, zorg en arbeidsmarktbeleid willen we het aantal
voortijdig schoolverlaters zonder werk verminderen en daarmee
jeugdwerkloosheid voorkomen.

Binnen het onderuijs worden dejongeren ¡n een kwetsbare
positie voor wie doorstroom naar n¡veau 2 n¡et haalbaar ¡s, of die
een verhoogde kans op voortijd¡g schoolver¡aten hebben, tijd¡g
opgepakt om ze zowel individueel als in groepsverband in

zelfredzaamheid en sociale- en arbeidsvaard¡gheden te tra¡nen.

Onze mensen werken voor de gehele reg¡o West-BEbant en z¡jn

daar ook te vinden; ¡n de verschillende gemeenten en op d€
verechillende scholen. We zoeken het contact en z¡jn ¡n gesprek

met de jeugd waar het om én over gaat!

Afgelopen jaar hebben we een nieuwe functie aan het RBL

toegevoegd; de kwal¡teitsmedewerker Zü beheert en verstrekt
de benodigde gegevens uit ons systeem en brengt onze
medewerkere op de hoogte van de laatste ontwikkelingen ¡n d¡t
systeem. Daarnaast voert z¡j period¡eke controles uit op onze
werkprocessen en doet zij verbeteruoorstellen. Ze heeft een
belangrijke s¡gnaalfunctie ¡n deze regio ter verbetering van onze
kwal¡teit én dus onze dienstverlen¡ng. Mede door de kwalite¡ts-
medewerker hebben we beter z¡cht op de cüfers en kunnen we
meer verdieping halen u¡t de cijfeE.

De belangrikste gegevens en cijfers vindt u in ditjaarverslag.
De bijgevoegde tabellen geven een cijfermatig beeld van deze
regio. Achter deze c¡jfers z¡tten vaak bi¡zondere s¡tuaties waarbij
een enorm groot netwerk z¡ch ¡nzet voor de ju¡ste oplossing.
Met de toegevoegde artikelen hebben we ¡n d¡t jaaruerslag een
beeld willen geven van het enorme netwerk en het'verhaal
achter de cìjfers',

Hetjaaruerslag geeft een goed beeld van het afgelopen

schooljaar. W¡lt u meer weten over het RBL West-BÊbant, de
man¡er van werken en de uìtdagingen waar we voor staan?
Neem dan contact op met ons v¡a {076) 529 81 10 of
info@rblwest-bËbant.

Aanpak veu uim 18+ blùft een sp€erpunt voor komend schooljaar

De scholen en onze RMC-trajectbegele¡ders voeren eerder en
f requenter gesprekken met verzu¡mende jongeren.

cebru¡k van Soc¡al Med¡a en de vern¡euwde webs¡te zullen actief
worden ¡ngezet. Zo zullen we ook komend schooljaar onderzoeken
welke mogelijkheden er zijn om meer digitaal te communiceren

met de jongeren.

Om het aantal thu¡sz¡tters nog verder naar beneden te brengen
gaan leerpl¡chtambtenaren en de West-Bnbantse Regionale
Samenwerkingsverbanden (RSV'S) de afspEken met betrekking tot
thuiszitters aanscherpen. De RSV'S z¡jn samen met de scholen
veGntwoordelük voor het real¡seren van Passend Onderuijs. De

samenwerkingsverbanden Pr¡mair Onderwijs en Voorgezet
Onderuijs z¡jn veEntwoordelijk voor de thu¡szitters. Er v¡nden in
de regio zogenaamde matchgesprekken plaats tussen RBL en het
samenwerkingsverband waar op casuistiek-niveau afspnken
worden gemaäkt wie welke casus gaat oppakken om de leerlingen
weer ¡n het onderuijs te plaatsen. De samenwerking is altijd goed
geweest en het afgelopen jaar nog meer geintens¡veerd. Het
protocol thu¡szitters is aangescherpt en wordt door de samenwer-
k¡ngsverbanden in West-Brabant nageleefd. Komend schooljaar
streven we naar een nog intens¡evere samenwerking wat z¡ch zal

vertalen ¡n een thu¡szitterspact ¡n deze regio.

'ln gesprek met' ç
åhIîTRCRIP

Pieter Verdaasdonk

Teamleider RBL

West-Brebant

0[ !r-]r ¡tvaâ[5Par:'Åtì!t vf:]o,l tlt l c¡tt,itìì!rJ5

B¡nnen het thema 'verbeteren van de overstap van VO naar MBO'
is de doelstell¡ng de VO-le€rl¡ng zo vroeg mogel¡jk ¡n beeld te
hebben en te ondersteunen bü de overstap om voortijd¡g
schoolverlaten (vsv) te bestri.jden. Tevens heeft passend ondemijs
haar intrede gedaan, waarmee het doel wordt gesteld leerl¡ngen
op een zo geschikt mogelijke plaats ondemljs te laten gen¡eten.

Om deze doelen te real¡seren ¡s ter ondersteuni¡g ¡n het school-
jaar 2O!5/2076 hetinformatiesysteem lntergr¡p in de gehele regio
in gebruik genomen. Dit nâar aanleid¡ng van een succesvolle DDD
(dig¡taal dooEtroom dossier) pilot met een klein aantal VO

scholen en één MBO instelling in schooljaar 2014,/2015. lntergr¡p
zorgt onder andere voor overzicht, inz¡cht en afgestemde
processen om zodoende een significante b¡jdrage te leveren aan

de voornoemde doelstelling.

Naast deze algemene doelstelling is er in het afgelopen jaar voor
gezorgd dat:
. 100% van de VMBo-scholen lntergr¡p gebruìkt voor de

overstapleerl¡ngen;
. 100% van de 4de -jaar VMBO leerl¡ngen gereg¡streerd en

bekend z¡jn in lntergrip;
. Op ¡eder moment inzicht kan worden gegeven per school/

gemeente in de status van de overstappende leerling;
. De regionale MBO-¡nstell¡ngen periodiek gegevens aanleveren

(en landelúk gez¡en inmiddels 2/3de van alle MBO-instellingen
dit doen);

. Dewerklast bij het VO (decanen), MBo en Leerplicht/RMc¡s
teruggedrongen door het automatisch koppelen van bestanden
waardoor de administmtieve lasten afnemen;

" Een gezamenl¡jk platform van VO, MBo en Leerpl¡cht/RMc is

opgezet om r¡chting te geven binnen het project en de achter-
ban in de regio eendu¡dìg aan te kunnen sturen.

ln schooljaar 2015/2016 hebben 45 West-BEbantse VO ¡nstellingen
met lntergrip gewerkt, er ztn 4824 VO leerlingen gevolgd. D¡t

betreft 77 havisten en 4747 VMBO leerl¡ngen.
cedurende het schooljaar is door de drie partneE ¡n de keten; VO,

MBO en Leerpl¡cht/RMC samengewerkt om alle leerlingen goed

over te laten stappen naar een passende veruolgopleiding.
Resultaat van deze samenwerking en b¡jbehorende activiteiten
op 1 oktober Ìs dat 4385 leerlingen een definitieve status ¡n

lntergr¡p hebben.
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De peildatum voor de jongerenaantallen ¡n

tabel 1 en 2 van dit veElag ¡s 31-07-2016. Bü

het aantal werkprocessen in de over¡ge

tabellen gaat het om de werkprocessen waar-

aan ¡s gewerkt in de periode van 01-08-2015

tot en met 31-07-2016.

Tabellen 1 en 2 geven een totaalbeeld van

het aantal jongeren ¡n de regio. Tabellen 3 tot
en met 10 geven een beeld over de leer-
plichtcûfers (tot 18 jaar). Têbel 11 tot en met
13 geven informatje over de jongeren vanaf

18jaar, waarbij we in tabel 13 de meest

actuele vsv-cüfers van het Ministerie van

ocw hebben opgenomen,

Weet je dat...
De 43 leerplichtambtenaren, trajectbegeleidere en adm¡nistÞtief medewerkers onder het RBL West-

BEbant hebben in het schoouaar 2015-2016 gewerkt aan 23.130 werkprocessen. Er zijn 16.131 br¡even

verstuurd, 36.977 e-mails vemerkt en 11.187 telefoongesprekken gevoerd. Er hebben 4268 gesprekken

metiongeren en/of hun ouders plaatsgevonden en er is 3145 keer extem overleg geweest.

\

de leerPlicht i 17 maart 2016
NiÞl ênk€l bii de daß van de leerplicht is het RBL in het
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Bû de kolom 'RBL niet ¡n GBIV gaat het om personen die op de
sta{dâtum van het werkproces nog niet waren ¡ngeschreven in één van

de reg¡ogemeenten, maar d¡e al wel in een regiogemeente naarschool
g¡ngen en een onderwijsnummer hadden. D¡t kan büvoorbeeld gaan om
nieuwkomers of andere peßonen die ¡n de rcgio verblüven of hebben
verbleven, maar nog n¡et staan ¡ngeschreven. Soms komen DUO*-mel-
dingen en onderseuningsv6gen eerder b¡nnen d¿n informatie over de

G8A-¡nschriving vanu¡t de gemeente.

Rijksoverheid voor het onderu¡.is. DUo financiert en ¡nformeefr
ondeM¡jsdeelnemers en onderuijs¡nstell¡ngen en o18âniseert examens.

Zo maakt DUo goed ondeeijs mogel¡jk. Bet RBL West-Brabant heeft
intensiefcontact om te komen tot de meest betrouwbare informatie d¡e

we delen in de reg¡o.

Door DUO wordt ook het verzuimloket ¡nger¡cht om het melden van

verzuim gemakkelüker te maken. scholen melden b¡j één lokêt en DUO

stuurt de mêldingen vervolgens door naar deju¡ste woongemeente van

de betreffende leèrling. Het RBLgebruikt deze gegevens om d¡rect
controle u¡t te voeren en de benodigde stappeh te zetten. Het primâ¡r

onderw¡js en het spec¡aal onderwûs kunnen nog geen gebru¡k mâken

van het verzu¡m¡oket van DUo. Naar verwachti¡g wordt het verzu¡mlo-
ket ¡n 2017 ook uitgerold voor deze twee ondeNüdypen.

¡aar heet dit lêerpli.ht. Voor iongeren tussen 16 en 18 ¡aar heet d¡t de
kwÂli6{aiiep¡¡chl.
Ouders ofverzorgers wnjong€ren tussen de 5 en 16¡aar moeten hun

kinderen inschd.jven op school. Volgens de leerplichtwet moeten
jongeren ook echt nãar die school gaan. Jongeren die na hun 16e nog

geen startkwalificatie hebben, moêten tot hun 18e onderw¡js volgen en

ingeschreven staan op school. Een startkwal¡ficatie ¡s een vwo-d¡ploma,
havo-diploma of mbo'd¡ploma op niveau 2 of hogen

*DuO (D¡enst uitvoèring Onderwüs) is de uitvoeringsorgânisatie van de

onderstaande tabel betreft het aantaljongeren vân 5 tot 23 iaar op
peildatum 31-07-2016 in de, bij de gemeenschappeltke r€gel¡ng

aangesloten, 18 gèmeenten.

fen opzichte van vorig jaar is er een lichte stijging van het aant¡l
jongeren ¡n onze regio; van 141.539 in 2015 naar 141.804 ¡n 2016,

zindê nog geen 0,2%.

De versch¡llende doelgrcepen uit Tabel 1 toegelicht:
Jongeren tussen de 5 en 18 jaar moeten ondeM¡js volgen totdat ze een
dankwâlificatie hebben of 18 jaâr worden. Voor leerlingen van S tot 16

longeren tot 23 jaar die ¡n het lopendêjââr hun stafrkwalificatie hebben

behaald staan genoemd onder de doêlgroep Startkrv¿liti.atie behaald.
Ten op¿¡chte van vor¡gjaar z¡en we een stijging van 762 leerl¡ngen d¡e

wél hun startkwalificatie hebben behaald (van 28.536 in 2015 naar
29.29A iî 2016].

De Bover leerp¡ichtìg doelgroep zün de 18+jongeren (uiteraard tot 23

¡âer) die nog geen staftkwalificatie hebben behaald.

Doelgroep
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teerplichtig 2.093 1.336 745 8.366 23.596 6.058 2.922 3.680 5.016 7.122 370 10_015 2.395 2.739 2-r23 2.456 9t,M
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433 425 224 479 13,76Boven leerplichfis

lobal 2015-2016 t.tt7 2.013 t,094 t2.806 :t8.9¡16 5¿6S E.8:X) 424t 5.5E!' 7-413 1û,734 6¡16 lS,ifrs 3.E{16 4.571 6.001 4t 99 3.0!r6 /tl10 141,804

lot al 20t+201s 3.187 2,@7 t to7 ¡2.nt5 :t4.676 5,A37 8.68t 4-2rO 5.599 t 393 10.æ5 s ¡5.:t93 3.8¡|a 4,S8¡t s.932 4,1s7 3.10¡ 1.167 ¡41,539

Tabel I / Aantal jongeren 5 - 23, jaar naar leerpliehtstatus

ln deze tabel ¡s te z¡en in welk type onderwijs de bovenvermelde
jongeren uit tabel 1 waren ¡ngeschreven op 31-07-2016.
Het Spec¡aal Easisonderwüs (SBO) ¡s in dit jaaruerslag, zoals in de
wetgev¡ng (Wet Primair Onderwis (WPO) en Wet Expeftise Centra

(WEc)) ¡s âangegeven, gerekend tot de categorie Pr¡mair onderuüs.

geen schoolinschrijving was. Hierondervallen o.¿. eramenkandidaten
(zonder startkwâlificatie), personeh met een startkwal¡ficatie, jongeren

die ¡n het buitenland op school zaten op de pei¡datum, ofjongeren die
om een andere reden een vrijstell¡ng van inschriv¡ng hadden. D¡t liikt

een grote groep, in tabel 1 is echterte zien dat van deze 38.808
leerlingen er 26.929 leerlingen een ladkwalificãtie hebben behaald en

in tãbel 11 z¡en we dat er 1.313 jongeren waren met een vrijstelling van

schoolinschrijving. Daarnaast haddeh alle leerlingen diê examen hebben
gedaan in dit schooljaar op de pe¡ldatum geen schoolinschr¡jving.4048

van de categorie 'over¡g' zijn leerplichtig waarvan 70% in het examen-
jaar ¿aten en daarom eind juni, beg¡n juli uitgeschreven werden van €en

opleid¡ng. Het streven van R8[ ¡s om volgend schooljâar een nog beter

z¡cht te kr¡jgen op de categor¡e bverig'.
*De categorie bver¡g' houdt in dat erop de pe¡ldatum (31-07-2016)
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2.555 1.329 1.337 55.994Pr¡ma¡r onderwijs 1.301 5.097 15.076 2.O52 3.A37 7.432 2.257 3.068 4.257 103 6.066 1.413 1.477

43 11 63 1.504Speciaal onderw¡js 10 151 53 135 45 59 73 764 2 175 34

1.773

54

Voortgezet spec¡aal onderwüs 2T

!e:
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25 135

367

368 47 91 4A 63 58 119 6 173 35 47 95 13 3a 1.427

910745 469 3.115 8.469 1.290 2.O24 994 12U 1.813 2.790 86 3.598 861 1.010 937 767 32,745

410

Voortgezet onderwijs

Middelbaar beroepsonderw¡js 275 169

:t1
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89 2.530 520 683 362 510 643 846 2t 7.279 375 363 250 11,322

+Over¡g 765 531 385

1.090

3.218 12.736 1.303 2.060 960 1.422 1.760 2.574 424 4.774 1.083

397

7.290

:?
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1.507 7.1U 732 7.352 38.808

Tobel 2015-2016 3.t17 2-Ot? LO94 12.80,6 38.9¡16 5,265 8.8:t{t L24t 5.589 7,415 10,754 646 !s.405 3,8t 6 4.57t 6.001 4.099 3.(xt6 {.110 t41.804

10bd 20162013 3.18t 2.OO7 7.1o, 12.7!rS s-676 s.t37 8,687 L270 5.5E 7,39? 10.795 504 15.3!r3 3.8¡18 4584 3.932 4,157 3.10¡ 4.167 141.539

?abel 2/ Jongeren naar type onderwþ uan. laat¡te sehoolinschdjvlng

lìaOiONr¡i\l lJl.ltltAU,-tt1ìPl,'t¡t¡l:AÁ,ìVËnJL¡1{ì ?01'¡,1û11¡ 3



LEERPLNTHT
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Werkprr:e cssen
Vðnal t3bd I ga€t hel nipl úìeer orn iìêt ¡anlôl jongr:rer ;. WcsFßr¡banì ntåâr onì het
¡¡ntål w€rkp.r..!E9en dal dóor hst Rßt Wes!8r¡bart ìn behatrdeling.rerd:;erorlen.
ln schooljaar 2015-2016 werden voor West-BEbantse jongeren in totaal 23.130 werkprocessen

aangemaakt. Een werkproces is e€n t€rm die gebruikt wordt ¡n het Jeugd Volg Sydeem (JVs),

het systeem waarin alle interventies die voorjongeren gedaan worden geregistreerd. We
werken met 15 vershillende 5oorten werkprocessen. Bivoorbeeld het wêrkproces ,Absoluut

vêrzuim' of'lnformatie eh ¿dvies'. Soms ¡s een werkproces in een kwâfriertje âfgehandeld

maar veel vakef gãat het om een investering van een uut tot
wel 40 contactmomenten met leerling, ouders, school en
netwerkpartners. ln totaal is aan 23.130 werkprocessen

Bewerkt ¡n schooljaar 2015-2016, waarvan 21.828 doorde
L€erplichtambtenaren en tÉiectbegeleideß. ln dit
jaaryerslagwordt alleen op het n¡veau hn deze werkprccessen
gerappodeerd./WË5T-BNflBRUT

Tabel 3 betreft de werkprocessen ,Absoluut ver2uim'welke door dè
leerplichtambtenaren ¡n behandeling zün genomen én de afrond¡ng
eryan ¡n de periode vân 01-08-2015 tot en met 31-07-2016.
Leerlingen van 5-18 moeten naar school zolang ze geên startkwalificatie
hebben behaald. Als een leerling n¡et naar school gaat zonder geldige
reden, dan is dat een overtred¡ng van de leerplichtwet. Volgens de
Leerplichtwet zijn gemeenten verpl¡cht om te controleren ofa¡¡e
ínwoners die onder dê l"eerplichtwet vallen op een school staan

¡ngeschreven.

leerplichtambtenaar heeft de mogelùkheid om san€tionerend op te
treden indien ouders eñ leerl¡nßeh niet voldoen aân de verplichtingen
uit de Leerplichtwet (HAtT-verw¡jz¡ng, proces verbaal). Steeds vãker
wordt op eeh andere manierdah sanctionerend optreden geprobeerd

de leerl¡ngterug naar schoolte le¡den, v¡a begele¡d¡ng of ¡nschakel¡ng

vãn de ju¡5te hulpverlening.

Afgelopen ¡aren waren alleen de catego¡ieën '(têrug) naar school' en

'êf8edaan'gespecificeerd. Met afdoen¡ng wordt bedoeld een proces-
verbaal otverwüzjng naar Halt. Zie voor meer intormatie h¡erovertabel 7.

Uit nader oñdenoek naar de c¡jfers bleek dat vrijstell¡ng en verhuizing
ook vââk als uitstroom reden werd vermeld. Deze aantallen zijn daarom
nu ookvermeld. De andere redenen, die in de meete geva¡len

incidenteel voorkomen, zijn semêngevat onder'ånders'. *1: H¡eronder
vallen de volgende uitstroomrêdenen: hoogs haalbarc bereikt,

onterechte melding, gesloten geplåâtst, MBO niveau 2 niet haalba¿i
onderzoek BRP (bas¡sregastÞtie personen), stankwalificatie behaald. Bû

eeh aanta¡ van deze uitstroomredenen wordt automatisch eên
veruolgwerkproces opgestart, bijvoorbeêld'Nazorg'. De jonge¡en zonder
schoolinschrùving en 20nder dafrkwal¡ficâtie tussen de 18 en 23jaar
blûven we volgen v¡a het werkproces'RMC'of'ln beeld'.

Het âantal werkprocessen Absoluut verzu¡m dat in behandel¡ng werd
genomen door de lêerpl¡chtambtenaâr is ten opzichte vãn vorígjaar
gestegen met 15. Het aantal werkprocessen dat door de administratie
werd âangemêãk en onderzocht is gedaald van 1.515 naâr 1.015. ln
totaal zÜn erdus m¡nderabsoluut verzu¡mmeldingen geweest in
schooljaar 2015-2016 dan ¡n het schooljãarervoor wat dus betekent dat
er minder leerlingen niet staan ingeschreven op een school, een
positieve ohtw¡kkel¡ng.

Abso¡uut verzuim ¡s één van de werkprocessen. Leerplichtige leerlingen
zonder schoolinschriving hebben de hoogste pr¡orite¡t. We streven er
immers nåâr dât âllejongeren tot 18 jaar op school z¡tte¡, tenminste tot
het moment waarop de Sankwal¡ficatie ¡s behaald. De ¡eerplichtembtenaar
za¡ alle5 in het werk stellen om absoluut verzuim op te lossen. De
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(Terus) nâar school 1 3 6 35 1 4 5 4 11 1 20 6 1
., I 6 121

Afgedâan (zie afdoening) 2 1

4

1 3 1 1 9

Heeft vrijstell¡ng (aangevrâagd) 0 5 4 t2 24 0 3 2 4 4 0 26 2 1 1 29 3 20 146

Verhuisd 2 9 0

6

2 0 1 0 1 L2 3 2 1 2 0 5 51

0

0

o

0

2 7

2

22 7 3 2 2 5 0 6 2 1 4 I 3 4 75

Tot â12015-2016 3 5 9 :t6 t4 2 t6 9 16 11 2ß 2 65 12 10 I 6 7 :lt &2
Totr¡l 20!+2015 3 6 , :t6 t5 15 t9 4 1t ,, ivl 6 74 to tt 5 21 0 a gf

Tabel 3 l Werkproeessen 'Ahsoluut varzulnt' nâar uitstroomred€n

Er is sprake van re,atiet verzrinl al! een leerpl¡chtige jongere wel in een
schoo¡ staat ¡ngeschreven, maâr zonder ge¡d¡ge reden les- of praktiiktijd
ver¿uimt. Relatiefverzu¡m is de officjële benâm¡ng in de Leerplichtwet voor
spûbelen. De school zelf blûft verantwoordelik voor de behândel¡ng van

het koderdurende relatiefverzuim. Bü relatief venuim wordt onderscheid
gemaãkt tussen luxeverzurm en signaalvenuim.
Relatiefverzuam wordt ge2ien als een belângr¡ke indicator voor vooñjdig
schoolverlaten. Jongeren die bee¡nnen met vêûu¡men hebben daareen
reden voor Ze kunnen overbelai zijn; hebben problemen in de thuissitu-
atie, kampen met psych¡sche of medische problemen of ze hebben
motivatieprobleûen waardoor ze niet âan âlle lessen deelhemen. Als op
verzuim niet adequaat wordt gereageerd kân d¡t le¡den tot voortiidige
schooluitval. Het is een belângr¡jke taak van de leerpl¡chtãmbtenaar om elk

luxe verzui¡t wordt geregistreerd als werkproces als ouders, kinderen en
jongeren bu¡ten de reguliere schoolvakãnties vrij nemen zonder toestem-
m¡ng van de school directeur of¡eerplichtambtenaar voor b¡jvoorbeeld
vâkãntie. Over aanvragen < dan 10 dagen besl¡st de d¡recteur van de
school. Voor aanvragen voor verlof vänwege b¡jzondere omstandigheden
vân meer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar
ln totaal werden 4.436 venuimmeldingen opgepakt door medewerkers van
het RBL West-Brâbant. Het aantal meldingen is met 228 gestegen ten
op¿¡chte van vorigjaar
Een stijgang van het aanlal meld¡ngen betekent niet per defin¡tie een hoger
verzuim. Het betekent wél een verhoging vah het gereÉ¡streerde verzu¡m
en meld¡hgen. Alle medewerkers van het RBL West-BEbânt zetten in op
een betere regilråtie en meld¡ng door de onderwijs¡hstell¡n8en.
Frequenter bezoek en contact met school betekent een verhogingvân het
ãantal geregistreerde veEu¡mmeldingen. Beter het venu¡m goed in beeld
én geregistreerd zodat we onnodig langdurig veEuim kunnen voorkomen

Êen bù2ondere categor¡e in onderstâande tabel is de kolom Regitratie Niet
¡ngezetenen (RNl). Sinds 6 januad 2014 kunnen 'n¡et-ingezetenen' z¡ch
inschr¡jven in de Regidratie N¡et-lngezetenen (RNl) bij ¡nschrüñ/oorzieningen

bü 18 gemeenten in Nedeíand. De gemeente Breda ¡s één van d¡e 18
gemeenten. Mensen met een RNI status zijn personen d¡e n¡et of kofter
dan 4 maanden ¡n Nederland wonen binnen een aâneengesloten periode
van 6 maanden en d¡e een relatie hebben met Nederlandse overhe¡ds-
instell¡ngen. Het gâat b¡jvoorbeeld om mensen die tijdelijk in Nederland
werken. Het betreft personen d¡e niet in Nederland wonen, of korter dan
v¡er maanden ¡n Nederland wonen b¡nnen een aangesloten pêr¡ode wn
zes maanden. Voorbeelden van categor¡eën u¡t deze groep z¡in mensen d¡e
h¡er hebben gewoond, maar die naar het buitenland vertrokken zi n. Of
mensen die z¡ch vanuit het buitenland hier hebben gevestigd, maâr n¡et
gereg¡streerd zijn, zoals buitenlandse studenten of Oost-EuroÞese

werknemerg.

óf de juiste organisâties uit ons netwerk kunnen inschakelen. Met de Ínzet
van de leerplichtspreekuren op scholen zien we daâr waar de spreekuren
nieuw zün een toename is van het melden van verzuim. Daar wâar de
leerpl¡chtspreekuren al een duidelíjke plek hebben binnen de school, zien

ln deze tabel staan het aântâl werkprocessen relatiefen luxe verzu¡m dat in

behandelingzijngenomen in de periodevan 01-08-2015tot en met 31-07-2016,
gespecificeerd naar het type ohderw¡js dat de leerl¡ng volgde.
Het totaal aantal werkprocessen is vervolgens afgezet tegen het aantal
leerlingen. Het aantal wêrkprocessen is hoger dân het aântâl leerlingen.
Hieruat blijkt dat er ih sommige gevãllen sprâke was vân meerdere
verzuimmeld¡ngen bij één leerling.

verzuim te ondenoeken en te beoordelen ofhet vepuim veNijtbaar ¡s.

lnd¡en na ondeEoek blûkt dat er spEke is van zogenaamd s¡gnaâlver2uim

en efrrâ âandâcht of¿org nodig is dan wordt daaruoor b¡nnen de school

dan wel doorjeugdhulpverlening of GGD de benodigde hulp ¡ngeschakeld.
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Middelba¿r beroepsonderw¡js 72 7 a 83 380 42 80 20 45 69 119 3 2 t64 37 zo 38 19 16 33 t.197

Prima¡ronderwüs 4 19 79 8 9 2 t4 13 2a 6 1 38 34 3 9 6 276

spec¡aal onderwüs 1 3 8 1 4 5 1 26

Voortgezet onderwijs 59 12 8 374 654 43 188 67 64 720 770 40 1 259 64 103 52 91 23 50 2.446

Voodgezet speci¡ål onderwüs 2 1 54 4 14 4 5 2 26 1 34 6 1 6 1 183

Sood onderw¡js niet aansedu¡d* 3 77 1 2 L 4 2 3 14 1 9 s7

Tot¡al 2O1li-Z}16 7' 25 18 sa t.192 99 Ef 93 124 æ5 352 s2 , 512 l4:2 727 '9¿ 125 :t9 grt 4,185

Tobd 201+2015 85 11 t9 570 1.056 ú 3t9 a7 93 166 t6 ¡¡S 5 ß5 m8 t7 tt8 1¡10 ¡13 tl? 3.874

Ébet¡t I Rel¡tl,ef en lu(e venulm. nâe? ordeÍrflltssoort

MiddÊlbâar beroepsonderwijs 1 4 2 1 2 10

Pr¡ma¡r onderwijs 3 6 7 15 22 1 I 2 6 6 43 7 7 7 125

Speciãal onderwijs

1

2 4 1 1 1 I 2 t2
Vooftgezet onderw¡js 2 t 8 21 2 3 10 2 1 I 1 1 1 5 98

Voongezet spec¡ââl onderwijs 1 1 3 5

Soort onderwijs niet âangeduid 1 1

Tota.l 2015-2016 5 7 2 27 ss 7 4 0 t2 11. 9 4 tt 0 t7 1 I I 6 251

lot¡.| 201+2015 a ¡t 5 2S a7 I 16 2 8 16 12 o 47 0 7 l7 9 7 2 t¿

Er werdeî in totaal 4436 veEuimmeld¡ngen gereg¡streerd over
3193 Ieerl¡ngen.

Dat betekent dat voor 1 leerl¡ng meerdere verzu¡mmeldingen
gedaan worden,

Tohl rêrkprGêssn Rclalêl
Væu¡m êtr luxa vc¿uim
2015-2015

76 m 535 1.Et 106 :t01 93 t4t, 216 :t5l 7 t42 1tt4 ß3 I 105 4.4ß

Aantâl leerlingen 2015-2016 48 27 14 380 896 81 2ts 64 113 150 224 49 7 473 110 110 80 97 36 79 3,193

4



Jaar
versla

2015
20L6

g

ln dezetabel iste zien wat de verhoud¡ng istusæn het âãntal leerl¡ngen in

de leeftijd En Stot 18jãaren het aantal werkprocessen relatiefen luxe

venuim. overdetotale regio ¡s het percentage l¡chtgeslegen, met 0,26%.

besteed ãan het meldgedrag van scholen. contact over het melden vân

venuim levert meestal een toename van het aantal veEuimmeldingen
op. Het is ããn het RBL om continu het belang van het meldên van

veÊuim te bltven onderlrepen op de diveße scholen. Vânâf 2017

kunnen bas¡sscholen en sholen voor speciaal onderu¡¡s veRuim melden
v¡â het vêÊu¡mloketvan Duo. Deze tool ¡s nu nog alleeñ nog bêschikbaâr

voor het voortgezet onderuûs en m¡ddelbaar bercepsondeN¡js.
We zagen eerder dat deze tool d¡red een betere reg¡stratie opleveft en

het aantal verzuimmeldjngen stijgt. ln het schooljaa( 2016-20!7,zaldoo(
deze registratie een vermoedelùktoename vån het aantal vêauim-
meld¡ngen in het basisonderuüs en spec¡aal onderuüs gaan opleveren.Pergemeentê ¡s ereen w¡sselend beeld te z¡en. Een lichte stijging vân

het venu¡mpercentage komt meestal doordãt er meer âandacht ¡s
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76 32 r42 t44 95 40Totaa¡ werkprocessen relañef en

luxe ve12u¡m 2015-2016
20 535 1.251 106 301 140 2L6 361 56 583 4,4D

lotãal leerlingen 5 tot 18jaar 2.308 1.466 814 9.301 26.O21 3.826 6.650 3.200 4.110 5.588 1.904 422 7t.122 2.677 3.233 4.461 2.344 101,286

133

3-æ2

2015-2016

105

2.787

4,45% 2,7394 4,37% t,7@t 3,7n6Pe¡æntage v€Ìzu¡h 2015-2016 t,2944 2'læ/" 7,46PÃ 5,75% 4,41% 2,n% 1,52!Å 2,9!% 3,41% 3,86% 1,57% r?,2't% 3,24% 5,30% 4,t7

93 45 482 109 124 135 149 50 119 4-748Totôal werkprocessen relatief en
luxeverzuim 2014-2015

15 24 595 1143 65 335 89 101 182 288

Totaal leerlingen 5 tot 18 jaar
2074-2015

2.355 1.446 813 9.296 25.666 3.878 6.515 3.220 4.702 5.582 7.936 348 11.081 2.646 3.267 4-388 3_068 2.339 2-a19 100-a05

Pêr@nb8. v.nüln 201+2015 t 9596 2,9s% 8,æÁ 4,15% t,æ% s,1/¡93 2,76fi 2,1611 t,259ß t,639( t2,93y. 4,its, 4,úfi a,wl 3,ßy. 446Ð6 zt4r6 4,22!:X 4,tl%

Tabel 5 / Percentage v€r¿u¡m van. het aantal wetkprocessen verzuim

Een afdoening is een maatre8el waãhee de leerpl¡chtwet kân worden
gehandhaafd. Afdoeningen zün gebonden aan regels van het Openbaar
M¡n¡sterie en moeten ¡n vol8orde van zwaârte worden toe8epast:
waarschuwing, Halt'verwùzing, opmaken van een proces-verbaal. Bü

.elatief ve.:r¡in1 wordt meestãl de jongere zelfaangesproken op zijn of
hâar gedrag. (Vanaf 12 jaar zijn jongeren zelf mede verantwoordelük voor
het bezoeken van de school volgens de r¡chtlünen van de leerpl¡chtwet.)
Bi fuxe verzrim (vakãntie buiten schoolvâI.€nties zonder toestemm¡ng vân

school) en absoluÐt ve.ruio zin de ouders de eerst verantwoordelüken.
Halt verwijzingen en processen-verbâal worden âltijd besproken met het
Openbaar M¡h¡ster¡e.

ln deze tabel ¡s te z¡en welke afdoeningen z¡jn ingezet bù werkprocessen

Ten opzichtevan 2014-2015 ¡s er êen l¡chte stiigingvên het aantal afdoen¡n-
gen, met name het aantal veruü¡ingen naar Halt isgelegen En 155 in

2074-2015 ndù I1a in2015-2016. Het totaãl âanlãl âfdoen¡ngen is ten
op¿¡chte van vor¡g schooüaarlichtgelegen met 31. De ¡nzet op scholen door
o.a. leerpl¡chtspreekuren verooEaâkt een afnamêvån verzuim. Een toenâme
van Halt-verw¡jz¡ngen is een logisch gevolg, daarwaarde leerplichtambtehaar
een duideli.lke plek heeft b¡nnen school, wker ¡n gesprekgaat met de leerl¡ng,

z¡en we ook een lichte stijgingEn Halt-veru¡jz¡ngen.

Hoewel de aandãcht steeds meergaat nâar het verlenen van zorg en

beeele¡d¡ng blüft handhav¡ng noodzakel¡jk. Leerplichtambtenaren en

tmjectbegele¡ders geven allemaal aan dat de problematiek van de
jongeren d¡e venu¡men ¡n toenemende mate zwaarder ¡s geworden.

De r¡chtlijnen van het Openbââr Min¡ster¡e en de Raad voor de Kinder-
bescherming geven ¡n toenemende mate aãn dat hulpverlening voor
handhaving moet komen. Als venu¡m niet verwitbaar lijkt, omdãt erte
veel problemen spelen wordt vâker besloten geen proces-verbaal op te
maken ih het Leerplicht Casus overleg (Lco), wâar leerpl¡chtambten¿ren
de voorgenomen processen-verbaal bespreken met de Parketsecretaris
vah het openbaar M¡n¡sterie.

relatiefverzu¡m in de periode van 01-08-2015 tot en met 31-07-2016.
Wanneer er m¡nder leerlingen z¡jn dan werkprocessen, betekent d¡t dat
sommige leerlingen meerdere afdoeningen op hun naam hebben. Hierbij
is dus spÉke €n recid¡ve.
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Proces-verbaal re¡atief verzuim 4 2 19 46 5 10 1 4 8 8 2 1 19 2 1 5 2 3 t4a

Aânvullend proces-verbaal 7 6 2 1 4 1 2 2 7 2 1 :m

Proces-v€rbaal met meld¡ng SVB 1 1 2

Verwü2ing Haìt 2 4 2 35 43 3 7 6 5 6 13 1 24 2 10 9 4 na
10bd 2015-2016 , 4 4 60 9¡ I 2t a I t6 2t 3 I 51 3 13 ¡ IG 3 , :t53

Leerlin8en 2015-2016 6 2 4 44 s I 17 7 I 13 23 3 1 44 3 13 1 11 2 6 il1

Tabel 6 ,/ Afdoeningen relatief verzulm

Tobal 20!t-2015 6 t s1 E3 5 t2 2 , ß 19 I :¡o 0 ll u 6 4 19 t2,
Leerl¡nsen 2014-2015 6 M ao 4 24 I 6 23 19 1 2A 6 10 11 6 4 13 249

Verzu¡m leidt n¡et altijd tot een proces-verbaal, vâak wordt er een
wãâ¡$huw¡ng gegeven aan de jongere. Dit kan z¡jn een mondêlinge

wâarschuw¡ng ofeen schriftelijke waarschuw¡ng, zonder een gesprek of venuim en luxe verzuim zün geên wâãrschuw¡ngen afgegeveh.

een schriftelike waârschuwing na een gesprek met de joñBere. 8ij absoluut

17 8 9 275 468 20 t2a 31 58 74 109 L\ 1 221 30 62 8 54 1 40 1.571

ln deze tabel ¡s te zien welke afdo€ningen (maatregelen) zûn ¡ngezet bü

werkprocessen absoluut verzu¡m in de periode van 01-08-2015 tot en met
31-07-2016. Deze leerlingen stonden niet op een school ingeschreven.

De leerplichtambtenaar oordeelde dat d¡t verwütbaar was aan de ouders
en maâkte proces verbaãl op. Het aantal processen-verbaal vanwege
absoluut verzuim is ten opzichte van vorig schooljaar afgenomen met 5.

ln relatie tot het aantal meldingen absoluut verzuim bedÉagt het
percentage processen-verbaal 2%. Dit is ten opzichte van 2014-2015
gedaald met 1,3%.

2 1 82 1 1 r
2 I Ifot ¡l 201t2016 2 I t I

1Leerl¡ngen 2015-2016 2 1 1 1 2 8

2 Ifobd 20¡+2015 3 I 2 4 13

teerl¡ngen 2014-2015 3 1 7 4 2 1

TabelT I Atdoeningen absoluut verzuim

ln dezetabel iste z¡en welke afdoen¡ngen zijn ingezet bij werkprocessen luxe

venu¡m ¡n de periodevan 01-08-2015 toten met31-07-2016. Hetaantal
proce$en-wrbaalvanwege luxe venuim is ¡n de totâle reg¡oafgenomen met 9.

bü de leerplichtambtenaar D¡t ¡s wettelüktoegestaan. De d¡rectie van een

school mag op bas¡s van voorgeschreven richtl¡jnen zelf besl¡ssen ¡nzake

aanvragen voor verlof van m¡nder dan 10 dâgen. Voor vèrlofâanvGgen vân

meer dan 10 dagen bes¡is de leerpl¡chtambtenaar
We weten uit eruar¡ng dat in een gemeenle waar het luxe verzuim als

speerpunt onder de aandacht wordt gebracht een rea€tie ontstâat. Dè ene
school gaat daardoor stEkker beleid voeren en laat seeds minder verlof
buiten de vakantie toe. Anderen gaan meer zelf besl¡ssen en melde¡ m¡nder

op bi.ivoorbeeld de dag voor de vakantie gaan controleren op absentie.

Een voor de hand liggende verklaring is dat er m¡nder prikacties luxe

venu¡m zün gedaan in de regio. D¡tzùn actiesMarbij de leerpl¡chtðmbtenaren

11 1 1 1 412 5 10 1 7 1 7

0

2 1¡ 1 I I 41lobal 201$2015 5 10 ¡ I 7 I
1 1 4ILeerlingen 2O15-2016 2 5 10 1 1 7 1 LI 1

6 6 I 50loþd 201+2015 I 1 2 9 2 1 11 3 1

6 50Le€rl¡ngen 2014-2015 7 1 2 9 2 7 11 3 7 6 1

kbef I / Afdoeningen luxe venuim
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LEERPLICHT
/REGIONRRL BURENIJ
/WEST-BRRENNT

Aantal leerl¡ngen per gemeente

5 tot 18jaar
2.308 7.466 at4 9.301 26.O27 3.426 6.650 3.200 4.110 5_588 7.9M 11-122 2.677 3.233 4.46L 3.042 2.348 2.747 100.864

Percentage l€erlin8€n dät €en
vrùstell¡ns heÊft

o,15% 7,a4% 76,95% 1,O30À o,6!% o,42% o,61% o,s3% o,49% o,77% o,17.,6 2,37% 7,67% o,65% o,47% a,sa% o,34% 3,66% t30%

De leerplichtwet 1969 defin¡eed een âantal gronden wåarop door
de leerplichtâmbtenaarvrijstelling van de leerpl¡cht mag worden
verleend. De gronden lopen uiteen van lichamelijke of psych¡sche

belemmer¡ngen om volled¡g dagonderwüs te volgen, tot bezwaar
tegen de richting van de school. B¡i de behandeling vah een

vrüstelling maâkt de leerplichtambtenaar altijd een añ{egingtussen
de reden van de aanvnag ên het onderwijsbelang van het k¡nd.

op eeh school ¡n het buitenland, voornamelük scholen in Eelg¡ë. Dat

verklâaft ook het hoge percentagê vrüstelling voor Baarle-Nassau en

Woensdrecht waarbij ouders re¡atiefEkerde keus maken om kinderen

¡n Eelgiè onderwijs te laten volgen. Artikel 3a veruangende leerplicht
wordt verstrekt aan jongeren boven de 14 jaar die om moverende
redenen geen volled¡g dagondeviis kunnen volgen.
Artikel 3b betreft vervahgende leeel¡cht voor het laât*e schooljôar
Dit biedt de mogeiükhe¡d om een maatwerktniect te creëren van

onderwijs en werk ofzorg. Een andere Brond voorvr¡jstelling ¡s diê
vân artikel 5 onder a. Hierop kunnen ouders een beroep doen als

vanwege lichamelijke en/of psychische kenmerken een kind niet in

staât is om onderu¡is te volgen, Artikel 5 onder b betreft ouders die
op grond van overwegênde bedeñk¡ngen bezwaar maken tegen de
r¡chting van het onderwijs. Vãn aftikel 15 (vrijstell¡ng vânwege het
volgen van ander onderwüs) ¡s over het algemeen sprake wanneer
een kwal¡ficatiepl¡chtige jongere een internê bedr¡jfsopleidingvolgt.

Dit gaat inderdaad meestal om jongeren d¡e b¡nnen een bedriif
worden opgeleid {soms met een d¡ploma als e¡ndresultaat, soms
niet) Voordeze jongeren z¡jn op school vaakverdergeen mogelük-
heden en b¡nnen een bedrtfwel. ln ¡ncidentele gevãllên gaat het
om een andersoort ople¡d¡n8. Maarje kun wel zeggên over het
ä¡gemeen jongeren die een interne bedrüfsopleiding volgen.

Voor dezejongeren zùn op school geen verdere mogelúkheden,

Het aantal vr¡jstell¡ngen dat relevânt is in de betreffende periode:

ln deze tãbel is het aantal vrijstellingen te ¿¡en over de periode van
01-08-2015 tot en met 31-07-2016. Dit betreft de leèrl¡ngen die in

deze periode een vrijstell¡ng van ¡nschr¡jving hadden.

De leerplichtwet kent een áantal gronden voor vrùstelling. De meet
gebruikte in de reg¡o (met name Baarle Nassau) is een vr¡iselling op
grond vân adikel 5 ondêr c, het volgen vân onderwûs op een school
¡n het buÍtenlând. Het afgelopên ¡aarvol8de 90Sjongeren onderu¡js

Hettotale aantaljongeren met vr¡jstell¡ne is gestegen van 1.185 in

2014-2015 naar 1.313 in 2015-2015. Ookwaren er meerjongeren
ñet een vrijstêlling op grond van artikel 5 onder â eñ ãftikel 5 onder
c, d¡t is respectievelijk gestegen van 244 ¡n 2014-2015 naar 276 ¡h

2015-2016 en vân 831 ¡n 2014-2015 naar 908 ¡n 2015-2016.
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Toekenn¡ng arükel 3a
(vervangende leerplicht)

1 2 1 2 6

Toekenn¡ng artikel 3b
(vervangende leerpl¡cht laâtste
schooljaar)

1 1 1 2 1 10

Toekenning 5 onder â

(medisch/psych¡sch)
2 1 1 36 17 72 2L t2 46 13 14 13 10 4 13 276

Toekenning 5 ond€r b
(bedenkinsen tesen richtins)

2

4

45 8

4 2 1 3 4 s 25

Toekenning 5 onder c

(school bu¡tenland)
26 136 43 a5 7 19

3

I 10 11 203 20 2 243 3 908

Toekenning 5a
(trekkende bevolk¡ns)

2

2 4 1 1 8

Toekenn¡ns ls {ander onderwijs) 1 11 27 1 4 2 1 6 4 12 5 3 5 1 2 19

Toegekend v¡a DUO

(vrüstelling eerder ¡n andere reg¡o
toegekend)

1 1

ToÞd 2015-2016 t 2' l:¡8 96 158 t6 4t t7 Ã It 2! 2il ß A 2t 261 t 102 1.313

1ûrl201+2015 I 16 136 76 t4l !, :]5 ts 26 :t5 ¡o 26/t t3 u ã) & 6 13 1.t85

Tabel9 Vrijstellingen

ln deze tabel ¡s het âantal langdur¡g relatiefverzuimers {voorheen thu¡s-
zitters) vermeld. D¡t betrêftiongeren met een school¡nschrijv¡ng die langer
dan 4 weken hebben verzu¡md. Het algelopen school¡aar hebben wê in de
regio 196 werkprocessen overthuis2¡fters aangêmaekt. D¡t is een dal¡ng
van 35 ten opzichte van het schooljaar dðaruoor; een dal¡ng vån 15%. Deze

196 West-BEbantæiongeren zaten op enig mom€nt 4 weken of langerthu¡s.
ln de meelegevallen is hetthu¡s¡tteh b¡nneh het schooljaar opgelost.

Aân het e¡nd van het schooljaar wãreh er nog 45 thu¡szitters. H¡erbü d¡eht
wel opgemerkt te worden dat er aan het beg¡n van het nieuwe schooliâar
op 15-09-2016 nog maâr de reg¡o 5 thuisz¡tters in de reg¡o waren.
De voornaamste reden voorthuiszitten ¡s dat er tijdelijkgeen geschikt
onderwûsaanbod ¡s voor een leerling. Bijvoorbeeld vanwege wachtlijsten

De hele regio West-Brâbant heeft de aeg¡stratie Þn het aantal leerlingen
en hun schoolloopbaa¡ heel goed op orde. We weten prccies wat er aan

de hand is. De basisregistratie is sluitend. Wij weteh van elke ¡n de
gemeente ingeschreven leerling wat eraan de hand ¡s. W¡j regilreren n¡et
âlleen het aantal begeleidingen maar ook datgene waar we (even) n¡ets

aan kunnen doen. Van elkejo¡gere d¡e thu¡s zit in de leerplichtige leeftùd
weten we wat er aan de hand ¡s. Al deze leerlingen z¡tten ¡h een traject
terug naar shool of in een pãssend zorgtraject.
We weten van elke langdur¡ge relatiefverzu¡mer (voorheen thuisz¡tter) wat
er aân de hãnd ¡s. De samenwerkiñgsverbanden prima¡r onderwüs en

voortgezet onderwûs zijn verantwoordelükvoor dè thuisz¡tters. De

samenwerk¡ng is altijd goed geweet en het afgelopen jaar nog meer
geintens¡veerd. Het protocol thu¡sz¡tters met dâailn de aânpak en

samenwerk¡ngsafspraken rond thu¡sz¡tters, ¡s aangescherpt en wordt door
de drie samenwerk¡ngsverbanden in West-Brãbant n¿geleefd. Êr v¡nden ¡n

de rcg¡o zogenaamde matchgesprekken plaãts tussen RBLen het
samenwerkingsverb¿nd waar op casuistiek-n¡veau afspraken worden

Bemãakt wie welke casus gaat oppakken om de leer¡¡ngen weer ¡n het
onderwûs te plaatsen.

na een veMijzing naar het speciaal onderw¡js ofeen hulpverlening*Ejed.

ln het huidigjaaruerslâg verstaan we onder thuis2¡tters; ieerpl¡chtige of
kwalificatieplichtigejongereh die stâan ¡ngeschreven op een school of
onderw¡js¡nstell¡ng en deze langer dan 4 aaneengesloten wek€n niet
bezoeken.
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Middelbaar beroepsondêrwijs 5 11 4 2 2 2 5 7 1 1 1 41

Voongezet onderwijs 1 2 31 11 5 1 6 2 20 10 1 4 4 2 100

Pr¡mair onderwis {¡ncl. SBO) 7 5 2 1 3 3 1 L 1 18

VoonBezet spec¡aâl onderwùs 1 L 10 2 5 1 2 2 9 2 2 37

lota€l 8.m.¡d. lanSdud¡ ..|ôd.l
vrzulm.rs 2015.2016

I I I E s7 2 22 3 10 6 l3 2 :t9 14 I 4 7 I 4 196

Totâal opgelost ¡ñ schooljaar
2074-2015

1 1 o 6 47 0 18 3 6 4 10 0 34 1 o 3 8 0 4 ts2

Actuele lâñgdur¡g relanef
verzuimers 2015-2o16

0 0 1 2 10 2 4 0 4 2 3 o 6 8 1 1 o 1 0 45

folr.l S.mcldc clid.f
rènulnêß 2ol+2o15

2 2 I t2 8{t 1 31 I 4 a 15 ? 30 t2 2 6 9 0 8 ß1

Tabel 101 tangdur¡g relatief v€r.zuimers (voorhsen 'thuisritterd).naar onderwiþsoort
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Het aanta¡ begeleid¡ngstÉjecten voorjongeren van 18iaâr eh ouder is

met 280 processen gestegen. Er ¡s ãfgelopen schooliaar veel meer focus
geweest op het begeleiden van de leerling¡ongere nãar ãndere
opleid¡ng ofnaar werk. We hebben in de gehele regio afgelopen
schooljaâr ferk inge2et op de begeleiding van de 'n¡euwe' voortijd¡g
schoolverlaters, met als pos¡tiefgevol8 dat er ih elke gemeehte meer
jongeren actieve begele¡d¡ng hebben gehad.

Met de i¡voer¡ng vah nieuwe maatregelen voorkomen voofrijdig
schoolverlaten{vsv )kr¡igt deze doelgroep ook de komende per¡ode een

krâchti8 ¡mpuls. N¡euw ¡n de komende per¡ode is dãt het accent niet
alleen ligt op het behalen vân de stafrkwalificatie maar ook op het

begeleiden van kwetsbare.¡ongeren zonder startkwal¡ficatie naar
kansrükerê posities in de maãtschâpp¡j. Er uijn voorjongeren (18+) na

begele¡ding door een leerplichtâmbtenaar of tEiedbegele¡der d¡verse

uitdroomredenen te benoemen en in deze tabel gegroepeerd.

Een toêl¡chting op de d¡verse u¡tstrÕomredenen:
. Geen doelgroep meer: jongeren d¡ê 23 z¡jn geworden, buiten de

reg¡o zijn verhu¡sd, startkwalificatie hebbeh behaald.
. f¡jdelijk n¡et plaatsbaar: jongeren d¡e door omlandigheden (büv.

zwanger, detentie, hulverlen¡ngstraject) tijdelük n¡et in staat zün

onderwi¡ste volgen.

Onterechte melding: jongeren bü wie koft na de melding bleek dat er
toch sprake was van een schoolinschrûv¡ng of een startkwâlificatie.
Aangemeld ople¡d¡ng: joñgeren die âl z¡in aangemeld voor een
opleid¡ng voor hêt komeñde schooljaar, maar nog geen school-
inschrüving hebben.

Samen met de diverse scholen en het samenwerk¡ngsverband gaan we
komende periode inzetten op het ti.¡dig enjuist aanslu¡ten van systemen

20dat ohterechte meldingen of adm¡n¡gtrãtieve veMerk¡ngvan school-
inschrijvingen ti.¡dig plâatsvindt.
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Geen doelgroep meer 0 0 0 9 2 1 0 3 5 13 1 1 0 1 2 67 86

l¡jdelijk niet plaatsbaar 2 2 1 40 0 6 2 12 4 72 33 3 L 6 1 2 163 135

6 3 27 7S 8 1 2 12 5 15 35 3 3 5 2 219 133

Onterechte melding 7 7 0 6 92 4 11 0 7 29 L2 6 5 1 2 7 4 185 7t

Aangemeld opleid¡ng 1 7a 6 9 4 6 13 31 20 3 5 1 2 1 199 9a

Begele¡d¡ng bêð¡ndigd, 20nder
opgaâfvan reden door cl¡ënt

1 1 I 39 39 3 9 1 19 10 I 38 7 10 I 7 1 3 198{r1) 470

opleidiñg {con¡ñuering of
andere)

3 1 15 13 2 5 4 6 2 7 24 1 7 0 11 2 2 ¡06 163

Tot¡d 201s-20¡6 14 8 6 145 ¡f' 9 :¡6 836{t 25 48 16 58 4 t1t7 175 ,4 u 1,137 857

lo!illmên 2{t1S.20¡6 14 , 5 37 9 ?4 3127 :t35 a tt6 16 54 :t9 98 ts3 23 ¡4 1,(M4 7a9

Tabel 11 / Uitstroomredenen RMC (18+) na begeleiding door leerplichtambtenaar / trajectbegeleider

Tot¡.| 201+2015 8 5 15 81 86 14 60 ¡:t /þ :t6 62 102 31 :¡2 15 16 l1 æ t57

teerl¡ngen 2014-2015 I 5 77 263 77 52 13 37 31 59 98 30 26 15 15 11 27 749

Tabel LOa I SUWI prioriteit van leerlingen waarbij
traject beëindigd :onder opgaaf reden door cliënt

d
Geeñ gêgevens SUWI

lnkomên uit wèrk < € 3@,-

I lnkoñên ultwerk>€30o,-

utrkêdn8 uwv/Gso

! unreangw"iong

I nr.tu"r"na

Opmerk¡ngtabel 11 en tabel 1la over het aantal.
ln tabel 11â is een totaal vðn 191 vermeld en ¡n
tabel 10 een totaal van 198. Het verschil komt
doordat b¡j een aañtãljongeren meerdere
processen zijn atgehåndeld.
Voortabel 1la wordt naarde Suw¡pr¡or¡leit
gekekên en daar wordt dan uiteraard alleen het
aantal iongeren vermeld.

Geen gegevens Suw¡ a2 43%

lñkomen u¡t werk < €300 31 L6%

lnkomen u¡t werk > €300 47 24%

Uitker¡ns UWv/CsD 24 t3%

Uìtker¡ng WA.IONG 7 r%

6 3%

lúd2015-21116 ¡!rl 1ato%

/(

7

Toe,irhting
Een deel van de ín tabel 10 vermelde RMCtrajecten ¡s behandeld in

hêt kâder van preventie. Preventief w¡l zegge¡ dât eeñ RMCt6jed
is opgestartterwijl er nog sprake was vân een school¡nschr¡iv¡ng.

Studenten met zogenaamd 'afhaakgedrag'werdeñ al begeleid door
een RMC trajectbegeleidervoordat ze de school daadwerkelijk
hebben verlaten. Overigens kunnen deze tÉjecten ook opgestart en

afgêhandêld worden onder relatief venuim ofzorg. Voor het n¡euwe
school.¡aargaan we een eehduidige regilÞtie h¿ardeze vorm van

begele¡ding hanteren.
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Aantal preventef behandelde
RMc trâjecten* 2015-2016

2 9 63 3 I 7 20 9 3 6 1 1 1 0 1m

Aantal prevenñef behandelde
RM C traject€n' 2 014-2 015

2 4 72 41

6

4 13 5 3 5 13 17 I 6 1 1 2 127

Tabel llb / Prevantief begeleide jongeren

ß¡rjtctlAAr, rlJRL¡1J r!ÈrìpuaH¡7JÂARVEtìsaAû 281.5. 2016



ln dezetabel zûn de overige werkprocessen vêrmeld d¡e zûn afgehandeld

door de leerpl¡chtambtenaren ên tÉjectb€geleiders ¡n de periode van

01-08-2015 tot en met 31-07-2016. Werkprocessen die alleen
administratiefzûn âfgehândeld,2ijn h¡er niet ¡n meegenomen. We zien

in onderstaañde t¿bel hoge aântallen op zorg/preventie en op

informatie/adv¡es. Scholen zetten de leerplichtambtenaren vroegtiid¡g
¡n om, uit het oogpunt van preventie, mogel¡jke schoolu¡tval vroegtijd¡g
aan te pakken. Samen met het ohderu¡js en d€ jeugdprofessionals

wordt de komende tijd ingezet op de onderlinge samenwerk¡n8.
Ten opzicht van vorigjaar is êreen toename van 581 processen voorde

gehele reg¡o. Het afgelopen jaar is etrra aand¿cht besteedt aân verzu¡m
onder leerlingen van 18jaar en oudel Dat gebeurt in de vorm van het
prcjact 'Verzu¡m 18+ We misseh je'. Het doel een duúÞame beweg¡ñg

op ganE te brengen die bÙdEagt âan prêventie van Verzuim 18+ en van
voortiidig schoolverlaten ¡s daârmee Beslâagd te noemen-
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ln beeld s2 51 2 1 6 1 9 11 2 4 3 14S 150

zorg / Pr€v€nte 4 23 13 188 22t 26 77 14 62 100 79 421 4l 66 10 s4 5 36 1.434 1.658

lnformate en adv¡es 31 74 L2 274 3'Ì4 a2 40 89 61 124 453 62 a1 110 69 5180 2.119 1.853

N¿zorg 2 7 2 27 60 1 L4 6 11 10 18 49 2 13 2 a 72 241 186

Dreicende verwiider¡na 1 7 22 1 1 1 7 2 15 1 1 1 1 5a 76

Verzu¡m 18+ 24 72 16 772 775 4A 109 44 53 a1 225 77 26 17 39 2.O13 r,4t2
Verlof gew¡chñge omstandig-
heden meerdan 10 dagen

3 1 2 9 19 5 6 2 7 5 24 3 5 91 u

Schors¡ng 1 1 35 1 28 1 8 7 10 4 7 4 7 163 190

Zomerâctie 4 4 13 46 86 9 67 6 7

4

14

22

77 23 11

1

6 I 1 77 :x¡6 ¡188

Tot ¡12015-2016 69 s7 58 alo l.6s la1 {tt5 115 2lnt 271 ¡180 1.29¡¡ 177 DA ,12 175 tt0 151 6.860 6-an

!eerliñgen 2015-2016 54 53 40 593 1.136 134 319 91 181 200 323 899 133 169 155 129 79 726 4.814

Tabel 12 / Overige werkprocessen 5 - 23 jaar

LEERPLICHT
IREGI(}NRNL tsURERU
IWEST-BRRBRI¡T

Het M¡n¡sterie ¡nvesteert onverminderd in het terugdrihgeñ van
vooÉijd¡g schoolverlaten- De regeling'Reg¡on¿le aanpekvoortijdig
schoolver¡aten' , de preståtiesubsidie voor het voortge2et onderuüs en

de Regel¡ng predatiebox N4BO had alsdoelstelling om het aantal nieuwe
voortijdigschoolverlaters l¿ndelijkterugte dringen tot max¡maal 25.000
vooftijdig schodlverlatersgemeteñ âan het einde wn schooljaar
2014-2015. Voor onze reg¡o wås dat 1.8% hn de totaâl aântaljongeren
wn 12-23 jaar Wij hebben deze doelstelling behaald in Wes-Brabant.

De aandacht hn het m¡nisterie En OCW voorvooftijdig schoolv€r¡aten

wordt gecontinueerd ¡n de periode 2017-2020. Met een financ¡ële impuls

van ongeveergel¡lke omvang dan devoorgaande¡aren zal het aantal
vsv'ers teruggebracht worden nâer ¡andelùk max¡maðl 20.000 perjaar

De Brootste groep voodijdig schoolverlaters haddèn als laatste
school¡nschrüv¡ngeen onderuijsinstelling voor middelbaar beroeps-
onderuijs (M8O). De reg¡o We*-Brabant doet het goed. Als we onze

resu¡taten vergelüken metandere regio'swn ongeveerGel¡ike
samenstell¡ng doen we het gel¡jktot ¡ets beter.

Regio's waarin zich grcte leden bev¡nden hebben over het algemeen
meer voodijd¡g schoolverlaters dan het landelijk 8em¡ddêlde. lh onze

RMC regio is Bredâ ãls gde grootste stad van Nederlañd een stad

wa¿rin de grootstedel¡jke problematiek op grotere scheel voorkomt dah
¡n de overige gemeenten ¡n West"BÞbant. Ook in steden âls Oolerhout,
Bergen op Zoom en Roosendaã¡ z¡en we terug dat het percentage vsv

daar ook wat hoger is. Zie eventueel voor meer info:
www.vswe rken n er n l.

NB De cijfers over schooljaar 2014/15 ¿¡jn de definitieve c¡jfers. De¿e

2¡ir bekend gemaakt door hèt Min¡ster¡e van OCW op 08-11-2016.

cceru u¡denberß

206/06 1.5il 67 4.4% 23 4
z0ûal09 l.5g 49 a4

2011h2 1.619 38 23% 10 2a

2012/73 1.666 32 7.90/. 4 2A

2013/74 1.655 1.50Á 4 2l

2Ot4/75 l5a5 31 LA% 4 27

2OOs/06 6.124 284 4.60/o 68 276

2008/09 6,120 235 3.W. 62 \73

2011/72 5.051 186 3.7% 59 127

2oL2/13 6.m6 138 2.3% 30 108

2013174 5.4fi t43 2.4% 30 113

2014175 s,457 135 23% 22 113

20ß/06 1.2Ã3 35 2.A% 7 2A

2OOA/O9 1-2ß 2.7% 8 25

201L/72 1,233 27 2.2% 9 18

2072/73 1.213 19 r.6% 3 16

2013/14 t24 74 2 12

zol4lrs 1,2ß t2 1.VÁ 1 11

Alphen-chaåm

Tob.l vo MBO

815 18 a.204 8 10

427 72 1.s% 2 10

436 72 L.4% 5 7

al6 2 o.2% o 2

431 s o.6% 1 4

831 8 7.ú/o 2 6

MoerdUk

2.845 105 3.7% 26 79

2-929 100 31 69

2-954 2.5% 30 45

2.915 50 L,1% 5 45

2.991 39 1,3./6 7 32

3.066 43 1.4% 10 33

Steenbergen

1.855 77 3.9v. 23 4A

1.901 60 3.2% 2a 32

1.868 44 2.4% 13 31

1.867 37 20/6 4 33

1,889 38 2.VÁ 4 34

LA20 37 2.eÁ 5

Efren-Leur

3,24 L46 4.5% 42 104

3,257 89 2.7% 30 59

3.290 102 3.1% 28 74

3.189 7.7% 6 47

3.251 57 LA% 4 53

3.281 62 1.9% 5 57

Baarle-Nassau

Tobal VO MBO

474 15 3)% 5 10

429 I t.9% 0 8

396 6 7.5% 2 4

397 4 7.tr4 0 4

393 5 7.3% o 5

378 3 o.a% 1 2

oôtêùout

4,263 777 4.L% 7L 106

4.456 158 36 122

4.445 3.1% 45 91

4.¡lo6 76 1.1% 71 65

4.439 91 2.\% 15 76

4.413 89 2.ú4 18 7l

Woensdrecht

L47a 68 4.6% 23 45

1.529 67 4.4% 54

1.591 59 3.7% 15 44

1.5& 38 2.4% 5 33

1.612 25 1.60,t 7 18

1.601 27 7.7% 5

Rucphen

1.69 76 4.5% 24

1.759 3.6% 51

1.657 53 3.2% 12 41

1.6{X 31 1.9% 5 26

1,581 4r 2.6% 5 36

1.59 30 t.9% 3 27

greda

Tobel % vsv VO MBO

12,o27 610 5.7% 199 471

12.418 473 3.A% 113 360

u.at4 464 3.1% 138 330

12.575 324 2.6% 53 275

r2,88a 297 23% 51 246

13.156 279 2.t% 46 23t

tergên ôp zôoñ

5,343 309 s.a% 88 22r

s,22t 226 4.3% 62 164

s.176 185 3.6% 47 138

5.208 129 2s% 27 t02

5.258 125 2.40/o 74 111

5.183 98 1.9% 77 81

Aalburg

1.173 43 1.1% 77 26

r,207 2.1% 7 26

1,23t) 35 ).a% 9 26

t-262 27 2.10Á s 22

t-2s7 19 1.5% 6 13

1.3m 16 7.2% s 11

Zundert

L,7X' 45 2.6% 73

1.831 34 t.9% 15 19

1.876 4l 2.2% 14 27

1.8{ 18 4 14

1.414 25 t.4% 7 18

L7A 15 o.90Á 4 11

Dr¡mmelen

Tobal %v* vo M80

2,290 59 2.6% 26 33

2.316 53 2.3% 14 39

2,255 45 2.O% 18 27

2,2* 26 72% 5 27

2,26 27 o.9% 1 20

2,235 26 t.2% 3 23

Halderberge

2.q2 94 3.9/. 30 64

2.122 59 2.5% 15 44

2.3txl 80 3.5% 25 55

2.272 30 1,30/6 4 26

2,246 49 2.10/o 5 M

2,273 33 7.5% 10 23

2347 81 3.4% 36 45

2.?24 13 3.r% 23 50

2-3X1 s2 74 38

2.315 39 7.7% 5 34

2.333 34 t.s% 6 2A

2.345 16 13

I

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

Tobsl VO MBÕ

2OOs/06 52.939 2.306 4.4% 729 !.577

2oo8/09 s3.672 LA26 3.4% 446 1.340

2017/72 st.7T 7.644 3.L% 493 1.151

2Or2/73 53.373 1.O77 2.0.Á 776 901

2oL3lt4 53.a14 1.63 2.O% 169 aa4

2014/15 53.990 960 7.æ/. 164 796

RMC-rea¡o 34: Wêst-gÞbahl
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ln de reg¡o wordt in 4 gebieden met elkaar samengew€rkt op
het n¡veau van de u¡tvoering van de leerplichüaken, dlt z[n;
. De gemeenten Bfeda, Alphen-Chaam, Eaarle-Nassau,

Drimmelen, Moerdl¡k, Oosterhout en Geertru¡denberg.

Deze samenwerklng wordt aangeduid met'niveau 2',
. De gemeent€n Bêrgen op Zoom, Hãlderberge, Roosendaal,

Steenbergen en woensdrecht loftewel team Westl
. De gemeenten Aalburg, Werkend¿m en woudflchem
. De gemeenten Etten-Leur, Rucphen en zundert

De bovengenoêmdê 4 verschlllende samenwerklnten ln de

reg¡o op het gebled van leerplicht vinden elkaãr frequent ln
het ¡ngevoerde functioneel overleg. Het functioneel overleg

stlmuleert de onderlínge samenwerking €n bevordert
reg¡onale afstemming.

Andenijds víndt er ¡n de regio samenwerking plaats met
externe netwèrkpanners op het terein van passend

onderuijs, jeuBdbeleld €n partlcipatiewetgevlng.

TEAM WEST
Terugblik schooliaar 2015-2016

Elf reg¡onale leerplichtambtenaren en drie tGjectbegeleiders van

de gemeenten Bergen op zoom, Halderberge, Roosendaal,

steenbergen en woensdrecht (oftewel team West) werken aan het
verder terugdringen van verzu¡m en voortijd¡g schoolverlaten

onder aansturing van een regionale coörd¡naton zij doen hun werk
v¡a een bûzondere constructie (centEle werkw¡jze, gezamenlijk

beleid maar decentÊle u¡tvoer¡ng met viif standplaatsen) voor
jongeren tussen de 5 en 23 jaar die woonachtig zün in het gebied

dat de v¡jfgemeenten gezamenlijk bestrijken.

De tEjectbegele¡dere r¡chten z¡ch op de gezamenlijke aanpak

vsv 18+ vanuit inloophuis Dynamo, make your move.

AEelopen schæljaar is bijzonder hard gewerkt aan het samenwerken

tussen leerpl¡cht het onderw¡js en de jeugdhulpverlening. Dit om
de verpl¡chtingen vanu¡t het passend onderw¡js gezamenl¡jk verder
¡n te vullen en u¡tvoering aan te geven. Deze samenwerk¡ng ¡s nog

niet optimaal en zal komend schooljaar de aandacht hebben.

ook op het gebied van Ieerplicht en trajectbegeleiding hebben

veel ontw¡kkel¡ngen plãatsgevonden. We zûn nog meer maatwerk-
gericht gaan werken en hebben steeds meerte maken met
complexere dossiers, samenwerken met zowel interne als externe
partners is op deze doss¡ers essentieel gebleken, We zijn tevreden

over de manier van werken zoals we dit in de samenwerkingsover-

eenkomst hebben afgesproken. De l¡jnen zijn kort en er staat

¡nm¡ddels een stevig en gemotiveerd team.

Er is eenhe¡d tussen de veßchillende functies, waardoorafstemmìng

en warme overdracht geborgd ¡s.

Speerpunten 2016-2017
. Verbeter¡ng van de communicatie tussen leerplicht/tËject-

begele¡d¡ng en externe partners.
. Aandacht geven aan detegenstell¡ngen tussen de jeugdwet/

leerpl¡chtwet/onderu¡jswet en tussen de RMCwetgev¡ng/

Participatiewet/WMo/Wet werk en lnkomen.
. Kennis en vaardigheden op peil houden.
. Aandãchtvoor passend onderwiisop hetMBoenflexibele

¡nstroom niveau 2.

NIVEAU 2
ferugblíi sc¡ooliaar 2015-2016

Voor nlveau 2 gemeenten Breda, Oosterhout, Moerdûk, Alphen-

chaam, ceertru¡denberg en Dr¡mmelen:

Deze 6 gemeenten hebben naast de adm¡nistEtie ook de u¡tvoe-

ring van leerpl¡cht en de aanpak van voortijd¡g schoolverlaten

ondergebmcht bij het RBL West-Brabant ¡n Breda.

De leerplichtambtenaren en tEjectbegeleidere zorgen voor de

u¡tvoer¡ng. Voor deze uitvoering hebben zij diverse ¡nstrumenten

om in te zetten voor de jongeren. Er wordt door de medewerkers

van het RBL afgestemd met de niveau-2 gemeenten wanneer extE
middelen voor tEjecten moeten worden ¡ngezet. De tEjecten d¡e

worden ¡ngezet hebben een preventief kaGkter en zijn ger¡cht om
u¡tval of dre¡gende uitval te voorkomen.

ook de beleidsmedewerke6 van de n¡veau 2 gemeenten weten
elkaar steeds meer te vinden voor samenwerk¡ng. D¡t schooljâar ¡s

h¡eruoor het n¡v2-overleg gein¡tieerd, waar we elkaar v¡nden en ¡n
gezamenlijkheid diveße leerpl¡cht, of vsv-zaken afstemmen.

Aan het e¡nd van afgelopen schooljaar is de eerste aanzet gedaan

om in gezamenl¡jkheid tmjecten op te pakken. Aan het eind van dit
schooljaar hebben de 6 gemeenten daarom ook gezamenlijk het
prcject Frisse Peper Pr¡kkel ingekocht en uitgevoerd. De tEiect-
begeleideß van het RBL-West-Erabant hebben een zomeEctie
u¡tgevoerd en ru¡m 200 thu¡szittende jongeren zonder start-
kwaliñcatie ìn de reg¡o thu¡s bezocht. Doel was deze zogenaamde

bnzìchtbarejongeren'beter ¡n beeld te krügen en te begeleiden

rìchtìng een ople¡ding, voltijds of ¡n de vorm van een leerbaan.

Verwacht werd dat ongeveer 30jongeren zouden passen in het

actieprogEmma 'Fr¡sse Peper Pr¡kkel'. Er ¡s 1 groep gestârt in

september 2016. De activ¡te¡ten die we hebben u¡tgevoerd zûn:

voorbere¡ding, ¡nzet tEiner/procesbegeleider en artistieke

interuentie, Na de tEin¡ng heeft ¡nd¡v¡dueel of groepsgewìjs

opvolging plaatsgevonden.

Speerpunten 2016-2017

De niveau 2 gemeenten greda, oosterhout, Moerd¡jk, Alphen-

Chaam, ceertru¡denberg en Drimmelen vinden re8¡onale samen-

werkìng op het gebied van ondemijs en arbe¡d steeds belangrüker

De niveau 2 gemeenten hechten aân intensieve samenwerk¡ng en

stimuleren een regionale aanpak. Gezamenlijk gaan we onderzoe-

ken of meer ¡nstrumenten (o.a. tEjecten) kunnen worden ¡ngezet

of ingekocht, zodat er écht maatwerk geleverd kan worden voor
jongeren ter voorkom¡ng voortijd¡g schoolverlaten.

ETTEN.LEUR, ZUNDERT ES¡ RUCPHËN
Ìerugblik s¿booliaâr 28L5-2o16

lntensievere samenwerkínt met ketenpartneß le¡dt tot een

afname van lnfrechteliJk€ afdoeninten en aantal thuiszitters.
Doordat er steeds vaker sprake ¡s van multi-problematiek b¡j jonge-

ren, wordt de noodzaak tot samenwerking met de ketenpartne6
groter. ln toenemende mate wordt er ¡n zgn. multi-disc¡pl¡na¡re

overleggen (MDo) samengewerkt met o.a. het onderu¡js, het c.lG

en behandelaars. Deze aanpak heeft weliswaar een toename ¡n

tijdsinvestering tot gevolg, maar blükt zeer effectief te z¡jn. Er

wordt meer preventief gewerkt, waardoor het aantal thu¡szitters

afneemt en de noodzaak tot het ¡nzetten van een strafrechtelijk
tÞject vermindert. Hiermee wordt voorkomen datjongeren

onnodig worden gecr¡m¡nal¡seerd. Bovend¡en kan er met deze

aãnpak veel sneller hulp worden ¡ngezet dan middels een

stÊf rechteliik tEject.

Speerpunten 2016-2017
. Daar waar een stEfrechtelûke aanpak wél noodzakelijk is,

lopen we aan tegen lange wachtlljsten blj de Raâd voor de

K¡nderbescherming en de planning van z¡ttingen bû het oM en

de Rechtbank.
. Verdere verbeter¡ng van de samenwerk¡ng met scholen,

samenwerk¡ngsverbanden en clc ( samenwerkingsafspraken )

Ultvoering leerplicht/tE¡edbegeleldlng MBO door
RBl" West-Brabant.

ln verband met langdurige ziekte hebben we helaas afsche¡d

moeten nemen van onze leerplichtambtenaãr/trãjectbegele¡der

voor het MBo. M.¡.v het schooljaar 2016-2017 zullen de collegat
vân het RBL Ereda de werkzaamheden van haar overnemen.

zomeradie
ook in het afgelopen schooljaar hebben de gemeenten Rucphen,

Zundert en Etten-Leur gezamenl¡jk de zomeractie uitgevoerd b¡j

de KsE en het Munnikenheide College, om zo een goede overgang

van leerl¡ngen van VO naar MBO te bewerkstell¡gen.

AALBURG, WERKEN DAÍVI EN WOU DRICI{ EIVI
Terugblik schooljaar 20:.5-2016

ln het kader van passend onderwûs is de samenwerking tussen

scholen en leerplicht verbeterd. Diverse scholen, zowel ìn als

buiten de regio, zijn soms verlegen om informatie en zoeken sneller

contact met leerplicht. Leerpl¡cht w¡jst hen daarbij op hun veEnt-
woordelijkheden, maar verwüst ook door naar het CJG /Zorgteam
van de gemeente. Opwllend is dat er afEelopen jaar minder
vrijstell¡ngen zijn afgegeven, wat vermoedeltk ook met de veEnt-
woording van een school voor passend onderwûs te maken heeft.

ln bovengenoemd kader is het afgelopen schooljaar ook van

belang geweest, om bij een aantal leerl¡ngen du¡delûk te kr¡jgen

wat de belastbaarheìd ìs ten opz¡chte van het onderw¡js of de

schoolgang ¡n het algemeen, Dit is dan ook de reden waarom door
leerpl¡cht voor een aantal jongeren een Sociaal Med¡sch Adv¡es

door een onafhankel¡jk arts ¡s aangevEagd.

Wensel¡jk is dat scho¡en problematiek rondom jongeren nog

eerder melden zodat ze vast in beeld z¡jn bij leerpl¡cht. Êr wordt
door de scholen getËcht de problematiek eerst zelf op te lossen

en pas als de school er n¡et meer uitkomt wordt een meld¡ng
gedaan b¡j leerplicht en/of RMC. Graag zün wij hieruan eerder op
de hoogte zodat in veel van deze gevallen eerder het CJG/

zorgteam ondersteuning kan b¡eden. ln de toekomst moet d¡t

le¡den tot m¡nder thu¡szitters. Het verzu¡m 18+ wordt door de

scholen en instellingen steeds consequenter gemeld,

wat betreft de aard van de problema6ek, valt het op dat een groot

deel van de oorzaken ligt in (vecht) sche¡d¡ngsproblematiek.

Daarnaast wordt de problematiek rondom de jongeren steeds

complexer en zwaarder

Speerpunten 2016-2017

ln het schooljaar 2016-2017 zal veel aandacht worden besteed aan

de thuisz¡tters en de kwetsbare jongeren. Daar ¡s door de 3
gemeenten ¡nm¡ddels ook beleid op geschreven. Daarnaast zal de

relatie leerplicht en clG/Zorgteam steeds belangrijker worden.
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LEERPLICHT
/RETIONRRL BURERlJ
IWEST-8RRBåNT

ln het kader van passend onderwijs werken schoolbesturen
samen in samenwerkingsverbanden, die moeten zorgen voor een
dekkend aanbod. Dit betekent dat er in pr¡nc¡pe geen kinderen
thu¡s zitten, omdat er geen geschikte onderwijsplek ¡s. Helaas is

de werkelijkheid altijd weerbarstiger dan de theorie. Uit een
recent onderzoek ¡s gebleken dat er in Nederland zo'n 10,000
leerplichtige leerlingen thuis zitten. Dat Ìs niet alleen een grote
zorg voor de beleidsmakeß (regering, Tweede Kamer, gemeenten),

maar vooËl voor de mensen ¡n het veld (onderw¡js, jeugdzorg,

leerplicht). Landelijk is daarom recent een Thuiszitterspact
afges¡oten tussen sectorraden, gemeenten en minìsteries.
Om te komen tot een adequate aanpak ¡s vooEl nod¡g om te
weten waar we het e¡genlûk over hebben. Welke leerlingen zitten
precies waar thu¡s en om welke reden. Belangrijk daarbij ¡s dat

Schoolvenuim en voortijd¡g schoolverlaten worden in de pEktijk
nÌet afgebakend door gemeentegrenzen. Daaþm ¡s intergemeente-
l¡jke samenwerking wn groot belang om er effectieftegen te kunnen
optreden. Het Reg¡onaal Bureau Leerplicht West-BEbant (RBL) geeft

s¡nds augustus 2012 vorm aan deze samenwerk¡ng. Verm¡nderen en
voorkomen van het schoolvenuim, handhaven leerplicht, recht op
onderu¡js en terugdringen wn voortijdig schoolverlaten zijn de

speerpunten. Het werken ¡n flexibele teams En leerpl¡chtambtenaren

en tEjectbegeleideß, het harmoniser€n van werkwijzen en de
samenwerkìng met netwerkpartneß op het terre¡n van passend

onderuüs,jeugdbele¡d en participatie wetgeving zijn de zaken d¡e

eryoorzorgen dat het RBL West-BEbant (RBL) goed ¡s aangehaakt bü

ontwikkelingen rond de decentËl¡saties.

Míssie

ledere West-BEbantse jongere zonder startkwalificatie zit op een
passende school, werkt of wordt met passende zorg begeleid naar
de voor hem hoogst haalbare startposltie in de maatschapp¡j. D¡t

doen we n¡et alleen. Daaruoor ¡s samenwerk¡ng op bestuurlijk,
beleids- en uitvoerend niveau nodig, De inspann¡ngen van de
tEjectbegele¡de6 richten zich zowel op oude (länger dan een jaar
geleden gestopt) als op n¡euwe voortijdig schoolverlaters. Doel ¡s

deze jongeren rear mogeliik terug te le¡den naarschool, De banden
met scholen zìjn veßterk door het invoeren van vaste contact-
personen wnu¡t het RBL en door het creëren van (deeltijd)werk-
plekken op de scholen.

v¡s¡e

We leveren daaryoor ind¡vidueel maatwerk binnen de kaders van
de leerplichtwet en RMC wetgev¡ng. We doen daarbij een beroep
op de vemntwoordelûkheid van jongeren, oude6, scholen en
relevante netwerkpartneß.

l{ernwaatden
TEnspaEntie, integr¡te¡t, respect v@r het individu en samenwerken
met anderen z¡jn daarb¡j onze kernwaarden.

IVI¡SSIE ËN VISIE, KERNWAARDEN VAN þIET RBI. WËST.BRABANT

5A M E N W I R KI N G SVE RBAN D ROOS E N DAA I.- MI O E RÐ IJ K
+ RBL = EFFECTIEVE AANPAK THUISZITTËRS

scholen d¡e ¡nformatie goed doorgeven en dat veruolgens de

informatie daar terecht komt waar er ook iets aan gedaan kan

worden. Gelukkig kunnen we ¡n West-BGbant rekenen op het
Regionaal Bureau Leerplicht. Door ¡nformatie ¡nzichtelijk te
maken per subreg¡o en per gemeente kunnen de samenwerkings-
verbanden voldoen aan de opdncht vanu¡t de Onderuüs¡nspectie
om tweemaandelijks oven¡chten van thu¡sz¡tters in te sturen en
om in goed overleg met gemeenten en scholen/schoolbesturen

het aantal thuisz¡tters terug te dringen door een passend aanbod

te doen.

ln het werkgeb¡ed van SWV PO30O2 {Pr¡maironderu¡js Roosendaal-

Moerdijk) heeft de gecombineerde aanpak van RBL, SWV en
gemeenten geleid tot een effectieve aanpak van thu¡szitters, een

verm¡nder¡ng van ontheffingen van

de leerplicht en een terugloop van

het aantal absoluut verzu¡me6, De

afspraken waar het thu¡szitterspact

op aanstuurt, ziin ¡n West-Brabant al
geëffectueerd en met succes!

trs. Jack M.3it:<cp
Directeur-bestuurder SWV PO3002

{Roosen.jaai.Mcer¡ilk ¿.ô.}
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SarnenwÊrkiIg

Met het pr¡ma¡r onderwijs hebben wij minder intensief
contact dan met het voortgezet onderuijs.
Dit komt door het s¡mpele feit dat er in het primair
onderwUs aanzienlijk mÌnder schoolverzu¡m is dan in het
voortgezet onderw¡js.

Toch z¡en wü de afgelopenjaren een ontwikkeling waarbij
problemen op school op steedsjongere leeftid ontstaan,

Het kan dan gaan om ernstige gedËgsproblematìek,

gez¡nsproblematiek of een combinatie van be¡den,

waardoor een kind regelmatig of zelfs langdurig
(gedeeltelijk) veEu¡mt.

Een vroegtijd¡ge s¡gnalering en een ¡ntens¡eve samenwerking

met de scholen en betrokken jeugdprofessionals is van

essentieel belang voor een succesvolle aanpak. Daarom

hechten w¡j grote waarde aan een goed contact en een

nauwe samenwerking met deze partijen en natuurlijk het
betreffende gez¡n.

5{h0olbezoeken

We streven ernaar om de meld¡ngsbereidhe¡d te
vergroten en de samenwerkjng met de scholen voor
pr¡mair onderwijs verder te intens¡veren. Daarom

brengen wij jaarlijks een bezoek aan alle scholen
voor pr¡ma¡r onderwijs. ln ons gesprek met de

dìrecteur en Ìntern begeleider van de school:
, geven we voorl¡chting en advies over het

verlenen van verlof en het melden van

ongeoor¡oofd, tw¡jfelachtig of zorgel¡jk

schoolveu u¡m
, bespreken we de gewenste aanpak bü

thuisz¡ttersproble matiek
, spreken we de wederz¡jdseverwachtingen

uit

" en komen we tot n¡euwe samenwerkings-
afspraken.

Dejaarllkse bezoeken werpen hun vruchten
ai Scholen nemen steeds vaker contact met
ons op voor informatie, advies en overleg.
Daardoor kunnen we (dreigend ) venu¡m in
een vroegtijd¡g stadium met elkaar

aanpakken en voorkomen we h¡ermee dat
problemen groter worden en een leerl¡ng

u¡teindel¡jk een thu¡szitter wordt.

"Mijn eryar¡ngen met de leerpl¡chtambtenaren z¡jn erg pos¡tief !

Al tijdens m¡jn rol alsjeugd preventie plan medewerkervan het CJG werd er
door de leerplichtambtenaren zorgvuldig gekeken waarom een jeugdige

verzu¡mt, wat er speelt in het gez¡n/ wat er onder ligt en hoe deze jeugdige
geholpen kan worden. LeerÞlicht ¡s zoveel meer dan een ¡nstantie die boetes
uitdeelt wanneererverzu¡m Ìs. De leerplichtambtenaren kijken verderen
breder, Ze bewaken het recht van een kind om te mogen leren en zijn er om
met ouders en k¡nd mee te denken en te bewegen. Deze beweg¡ng is vaak
maatwerk en ger¡cht op het belang van het kind!

De leerplichtambtenaren zijn een bekend gezicht op de scholen ¡n de gemeente

en houden daar ook spreekuren. De scholen hebben ook hun vaste jeugdprofes-

s¡onals. Daarom kan er nauw worden samengewerkt en preventjef worden
gehandeld. D¡t alles meestal in een snel tempo, wat vaak ook wensel¡jk is. Elke

dag verzuim maakt het voor een leerl¡ng ¡mmers lastiger om weer terug te
keren naar school",

Een voôrre€ld rit de praktijki

"Een jonqen w¡lde n¡et meer noqr school omdot h¡j gepest wetd, tn overleg
met ouders, de leeil¡ng, school, de leerplichtambtenoar en de jeugdprofess¡o-

ndl ís eerst geprobeerd een zorgsysteem op te zetten om de leerlíng te
begele¡den b¡j de terugkeer nodr school. Toen duidelük werd dot d¡t geen

hqølbodr doel wds, ¡s er een geamenlijke zoektocht gestart nadreen qndere

possende school. Ouders en de leerl¡ng hadden hierbìj een duidelijke wens, zij
w¡lde ddt hü ondetw¡js zou volgen op een hoger n¡vequ. D¡t zou volgens hen
beter pqssen b¡nnen z¡jn capac¡teiten-Volgens het adv¡es vqnu¡t de bds¡sschool,

wqqr ouders n¡et achter stonden, leek deze vorm von onderw¡js n¡et hadlboar
en wqs eerdere ínschr¡jv¡ng op d¡t n¡veøu niet gelukt, Om de leerlìng toch een
kqns te geven ¡s er op qdvies van de leeryl¡chtombtenoqr een n¡euw cøpdc¡te¡-

tenonderzoek qangevrqqgd. En vonden we een school die deze jongen een
kdns w¡lde geven. U¡te¡ndel¡jk heeft de sdmenwerk¡ng tussen de leerplicht,
ouders en de jeugdprofess¡ondl ervoor gezorgd dqt deze jongen momentee!
met succes ondetwijs volgt op de school en het n¡vequ noor z¡jn keuze!"

':,t i:za,aa :t', at lit.) a;x a ::ar/:. I.t:il.ti .).i ir'laa'tjti 3e.:i<,;e*qöcroles:t::jtlaL :,13 i-?iat:-1,.i1.i /Z¿ii.iîtl
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Hameed en Paullen
M¡in naam is Hameed, 21 jaaL opgegroeid ir t(abul. V¡erjaar
geleden ben ¡k met mijn moeder gevlucht nãar Neder¡and. Via

ter Apel en Frìesland ben Ìk in Oosterhout terecht gekomen.

Wat een welkom kreeg ìk toen ik na een paar dagen na

aankomst al een brief ¡n de bus kreeg van het RBL. lk werd

u¡tgenodigd voor gesprek om over een studie te begìnnen, wat
m¡j betreft in het Nederlands. De beg¡nselen van de Nederlandse

taal had ik al in Drachten geleerd op het lsK. lk w¡l gmag

Nederlands advocaat worden.

lk werd begeleid door mevrouw van swaal en door haar ben ik

op m¡jn 20ste begonnen op het Flor¡jn college in Breda. Door

leerplicht kon ik weer op school zÌtten.

Paul¡ne {Traiectå€g€leider RBI}: 3 juni 2014 ontmsette ik

Hame€d trij de gemeente ¡n Oosterhout. Hij w¡lde advocaat

worden vertelde h¡j en al snel is duidelijk dat hü de capaciteiten

hìeruoor heeft. Echtet zún Nederlands is n¡et voldoende om

meteen op niveau in te stromen, Moet deze jongeman zonder

afgeronde vooropleid¡ng dan écht starten op de Entree? Wat

een u¡tdagingl Met het u¡tstippelen van de weg viã Entree, naar

n¡veau 2, 3, 4 en daarna HBo (totaal zo'n volle 9 jaär tot z¡jn

doel) kwäm ik op het idee dat hij met zün n¡veau Nederlands

well¡cht Theoretische leerueg op VAVo aan zou kunnen. Een

telefoontje ter plaatse naar VAVo en wat wil... de volgende dag

had hij al een ¡ntake met toets en hû kon starten in septembe(
Dan zou h¡j over 1 jaar toegang tot niveau 4 MBO hebben. Wat

een goed nieuws!

De hoge reiskosten d¡e Hameed zou moeten maken bleken toch

teveel voor het gezin van 6, waardoor hij n¡et kon starten.

ondanks pog¡ngen om financìële regelingen te treffen leken we

terug bü af...

Tenzij... als hij de toets heeft gehaald om in de examenklas TL te

mogen starten, dan zou hìj toch op zün m¡nst via de centEle
toelatingscommissìe wel op niveau 2 mogen beginnen op het

MBO? D¡t was u¡teindelijk het geval. Hameed is gestart op

niveau 2. En afgelopen september kreeg hú na ljaar de kans om
al versn€ld door te stromen naar n¡veau 3. Vanaf vandaag nog

maar 2 jaar tot een MBo diploma en dan kan h¡j doorstromen

naar het HBo. Deze jongen komt er; er zijn meerdere wegen d¡e

naar Rome le¡den.

lnmiddels heb ¡k zijn broer en zus ook begele¡d en ook zü z¡tten

nu op de juiste plek op school. Wat heb ìk toch een uitdagende,

afwisselende topbaan!

Een ouder aan het woord:
Samenwerkíng met de
lee rplichta m btenaa r
ln 2013 kwamen wü voor het eerst ¡n contact met de leerpl¡chtambtenaar onze zoon
(toen 14 jaar) had problemen op school. Het was moe¡lijk voor hem om z¡ch aan bepaalde

regels te houden {d¡t werd grotendeels veroorzaakt door zijn PDD-NOS/ADHD en puberteit).

H¡j werd regelmatiB naar huis gestuurd. En als hij op school was dan kwam h¡j n¡et aan

werken/leren toe. Zowel school als wij {zijn ouders) zaten met ons handen in het haar.

Dat we te maken zouden krùgen met de leerplichtambtenaar was wel even schr¡kken

¡n het beg¡n. Na de eerste kenn¡smak¡ng kregen wij ãl snel het gevoel dat de leerpl¡cht-

ambtenaar met ons meedacht en naar ons luisterde. Het vooroordeel dat er alleen maar

officiële waarschuw¡ngen en boetes worden uitgedeeld bleek n¡et te kloppen.

Er werd in oploss¡ngen gedacht die soms ook een positief effect had op onze zoon.

De samenwerking die veryolgens ontstond hebben wû als zeer posìtief eruaren. B¡j

belangrijke beslissingen met alle betrokken partijen op school, was de leerpl¡chtâmbtenaar

ook a¡tijd aanwez¡g en had ze een opbouwende inbreng. Onze zoon voelde dat de

leerplichtambtenaar met hem meedacht. De lange samenwerk¡ng heeft er dan ook toe
geleid dat onze zoon inmiddels een andere ople¡ding volgt d¡e bü hem past. Het contact is

nog steeds goed en regelmatig hebben wij contact over zi¡n voortgang. Bij vragen weten

we elkaar dan ook te vìnden.

SA'VIENWERKING RBL WEST.tsRABANT EN RSV BREÐA EO
Het Regionssl Bureøu Leerylicht (RBL) West-Brdbant en
Reg¡onool Sømenwerk¡nqsvehønd (RSv) Bredo e.o. wefuen

tqme, gtr ret aatÊql llutíszittets te vrøtkoñ€n.

De samenwerkingsverbanden hebben de primaire opdncht om
het aantal 'thu¡sz¡tters'te beperken. Het RsV Breda e.o. heeft ¡n

hãar doelstell¡ngen het streven naar nul thu¡sz¡tteß opEenomen.

Het real¡seren van een dergel¡jke ambitieuze doelstell¡ng is njet
mogelijk zonder een goede registñtie vãn het aantal leerl¡ngen

dat gedurende korte of langere tijd geen onderwüs volgt.

Deze reg¡stEtie ¡s b¡j het RBL in goede handen en om d¡e reden

hebben RBL West-BEbant en RSV Breda de handen ìneengeslagen

¡n de aanpak van deze groep leerlìngen. Er is een actietafel

¡ngericht waaEan frequent de leerlingen worden besproken die

-al dan n¡et met een gedeeltel¡jke ontheffing van de leerplicht-
geen onderwijs volgen. Gezamenl¡jk wordt een plan van aanpak
opgesteld met het doel de betreffende leerling zo spoedig

mogelijk weer in een passende onderuijssetting te (her)plaatsen.

Een direct resultaat van deze aanpak is zichtbaar in de overgang

van leerlingen van Po naar Vo: sinds twee jaar hebben alle

leerlingen die de overstap gaan maken vóór de zomeryakantie

een passende plaats gevonden. Ook is het aantal leerlingen dat
geen onderwijs volgt verder teruggebracht. ln 2015-2016 is dit
aantal tijdelijk even wat opgelopen doordat het aantal vluchte-
l¡ngenkinderen dermate groot was, dat het in enkele incidentele

dgssiers een aantal weken geduurd heeft voordat deze

leerlìngen geplaatst konden worden. Dit probleem ¡s inmiddels

opgelost.

Het inrichten van achetafels om met RBL West-Brabant de

leerlingen te bespreken die ti.¡delijk geen onderwijs volgen, is

over¡gens nìet uniek voor het RSV Breda eo. Ook het samen-

werk¡ngsverband Roosendaal en het samenwerkingsverband

BGbantse Wal kennen deze actietafels, tot tevredenheid van

alle partijen. at?ri..ïraat¿i.. rj.ta,.':r-eirr i:lSV E.-.:j¿ :..). iv{rcriti::2:.:i }..i.:r'ai:'j
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VSV MBOÏALENTEN ZON DER PAPIEREN

EXTRA INZET OP VOORTIJDIG

SCHOOLVERLATERS EN

THUISZITTERS IN
WEST-SRABANT WEST

succEsvot-

l'.1/rl'.'1{l

ln gesprek met Jasmün Plu& pro¡ectmanager Entree ROC

l¡lrest-Braba nt

Wat houdt Talenter :onder pap,eren in?

Het prcject Talenten zonder Papieren is een samenwerkingsverband
tussen de dr¡e samenwerkingsverbanden VO van Bergen op Zoom,
Breda en Roosendaal en het ROC West-Brabant.

Door verbind¡ng en afspnken bu¡ten onze organisatiegrenzen,
hebben we met elkaar de amb¡tie om een sluitend regionaal netwerk
te creëren voor talentvolle kwetsbare jongen zonder startkwal¡ficatie
die op zoek z¡jn naar een passende arbe¡dsplaats.

We¡ke acties hebbetr biigedragen aâ! het veri,etere¡ van de
sanrerrwerki¡g?

ln de afuelopen periode zijn de volgende mijlpalen bere¡kt:
. Er is één trânsitieformul¡er met begeleidend schrijven en een

centEal contactpeßonenoverzicht ontwikkeld voor en door
scholen, gemeenten en UWV.

. Via 'matchtafels'worden casussen structureel besproken tussen

VSO, P¡o-school, UWV en gemeente. Op deze manier kr¡jgen we

alle jongeren in goed ¡n beeld.
. Roc West-Brabant heeft voor mbo Entree een centrale ¡ntake-

procedure opgesteld. H¡ertoe is ook een checkl¡st toelaatbaarheid
ontwikkeld.

. RoC West-Bråbant heeft de ¡ntentie u¡tgesproken om op alle
mbo-colleges niveau 1 aan te b¡eden. Door dit brede aanbod
kunnen jongeren nog beter geplaatst worden ¡n een leeromgev¡ng

die bü hen past.
. Om eryoor te zorgen dat jongeren die twijfelen aan hun keuze niet

u¡t gaan vallen, is er bij ROC West Brabant nu de mogelijkhe¡d
voor studenten om b¡nnen 3 maanden te sw¡tchen van richting
binnen Entree.

. RMCslu¡tvoortãan standaard aan bij een tweede code oranje
gesprek tijdens de eerste 4 maanden van de Entreeople¡d¡ng.
De bedoeling is om gezamenlijk bû te sturen, zodat de student z¡jn

Entreeople¡ding af kan maken. Verder slu¡t RMc bij elk ex¡tgesprek
aan om Entreestudenten zo goed mogelijk naar zorg of arbeid te
kunnen begeleiden.

MaatwerktGjecten voor pre-entree ople¡dìng ¡n samenwerk¡ng
met Pro, VSo, ISK en vmbo z¡jn volop ¡n ontw¡kkeling.
De eerste stappen naar een eendu¡d¡g PR- en communicatiebeleid
z¡jn gezet.

Welke ãcties staan er de komende per¡ode op de plann¡ng?
. Bovenstaande acties worden verder geimplementeerd, gemonitord

en bûgestuurd.
. Omdejongereneenduurzame plaatsopde arbe¡dsmarktte

b¡eden, gaan we onderzoeken of we arbeid en onderw¡js
kle¡nschalig en d¡chtbij dejongeren kunnen organiseren. U¡tgangs-
punt h¡erbij is dat onderuûs en begeleiding in de laatste fase van
school op de werkvloer wordt aangeboden en n¡et meer op de
verechillende scholen.

. Er wordt bekeken hoe we de nazorg op verschillende Pro- en

Vso-scholen kunnen verbeteren. Naast de wettel¡jke taak, zullen
er ook activ¡te¡ten worden ontw¡kkeld waardoor het vangnet
rondom deze jongeren na plaatsing op de arbeidsmarkt wordt
geborgd.

. Het invoeren van code oEnje gesprekken bij n¡veau 2 studenten
met een verhoogde kans op voortijd¡g schoolverlaten.

. Het creëren van opvang en begeleiding voor niet-gediplomeerde
Entreestudenten en u¡tvallers op mbo-niveau 2.

. Hetverbeteren van de tussentijdse instroommogel¡jkheden op
n¡veau 2 voor Entreedeelnemers.

lnrichten van een reg¡onaal meldpunt
voor vsv.

Meer informatie?
Geinteresseerd in de uitgebre¡de

tussenrapportage van het prcject?

Neem dan contact op met.Jasm¡jn Plug
j.plug@rocwb.nl 06 - 20 5A 20 52

ln west-Brabant west is dít schoollaar ínloophuis
Dynamo gestart om de voortr'¡dig schoolverlaters beter
te kunnen berelk€n die bû de v¡¡fgemeenten, ondanks
alle ¡nspann¡ng€n, nog buiten beeld bleven ên n¡et op
het regul¡ere ondersteun¡ngsaanbod ¡ng¡ngen,
Dynamo is: een 8-daags maatwerkprogramma op een
voor jongeren makkêlijk toegankel¡¡ke lo(atÍe, waar

¡ongeren met een fllnke afstand tot het onderu¡js we€r
perspectief kunnen krljg€n op hun toekomst ¡n plaats

van thu¡s te zitten. En met succes. U¡t een evaluatie
bl¡jkt dat de ¡ongeren het programma met een 8,7
waarderen en één op de v¡er terug gaat naar school.

Het min¡ster¡e van Sociale Zaken heeft ondeEoek laten
doen om z¡chtte krügen op dejongeren d¡e nog'bu¡ten
beeld'blijven en de man¡erwaarop z¡j effectiefgeholpen
zouden kunnen worden. Hieruit bleek dat deze jongeren

vaak te¡eurgesteld z¡jn ¡n eerdere contacten met de
overheid, nauwelijk5 een onde6teunend netwerk hebben
en/of last hebben van een negatief zelfbeeld door de vele
afw¡jz¡ngen, Daar ¡s het progEmma van Dynamo dan ook
op inger¡cht. Via workshops en begele¡d¡ng kijken de
jongeren naarzichzelf, kr¡jgen (pos¡tief) inzicht in hun sterke
en zwakke kanten en leren stev¡gerte stdan.

Het intens¡eve tEject van 8 dagen in v¡er weken met deze
jongeren -¡ndividueel en in groepsverband - op een

laagdrempelige locatie geeft meer inz¡cht (en real¡te¡ts-

waarde) in hun mogelijkheden. Ook ¡s er binnen Dynamo
een werkcoach aangesteld d¡e dejongeren ondeßteunt om
hun plan wn aanpakte realiseren door hen na het tEject
aan BBL banen, werkeruaringsplaatsen e.d. te helpen.

Goede tussenresultaten
Van september 2015 tot me¡ 2015 hebben ¡n totaal 61
jongeren aan Dynamo deelgenomen. Van deze jongeren

waarbij het nog n¡et gelukt was om tot een toekomst-
perspectief te komen, b¡jvoorbeeld vanwege zwanger-
schap of detentie, is 1 op de 4 succesvol teruggeleid naar
het onderwijs. Met slechts 18% is voonlsnog geen

resultaat bereikt. Deze jongeren ziin niet verschenen of
hebben Dynamo vanwege onvoldoende motivatie
mgeten verlaten. Ook deze groep ìs ¡nteressant om te
volgen in het kader van de p¡lot dìe nog loopt tot mei
2017. L¡ggen zaken voor hen anders na bijvoorbeeld een

halfjaar? Waar leven z¡j van ¡n de tussentijd? Wonen zij

bü ouden in, zwerven ze op stEat? Binnen de pilot wordt
komende zomer via huisbezoeken geprobeerd beeld te
krûgen van deze jongeren en hoe zi¡ het beste vooruit
geholpen kunnen worden,

Xop¡oper

ln schooljaar 2014 - 2015 is 75% van de groep voortijdig
schoolverlaters 18+ ìn West BEbant West bere¡kt met
een tEjectaanbod (253 jongeren). De meeste voortijd¡g
schoolverlaters van d eze 75'!Á ziin teÍuq9eleid naa r school
of werk (49%) met de reguliere RMC trejectbegele¡ding
die via het stadskantoor wordt aangeboden.

Met Dynamo r¡chten de 5 gemeenten in West Brebant
West zich op de 25% voortijdig schoolverlaters d¡e n¡et
reageren op het reguliere aanbod en daarom n¡et ¡n

beeld waren, én op de groep voor wie het reguliere

aanbod niet genoeg is om tot resultaat te komen.
Het progÊmma ¡s in het schooljaar 2014 - 2015 ontwik-
keld en Dynamo is in september 2015 gestart, West-
BEbant West is in die zin koploper in de aanpak van deze
doelgroep. De regionale voouien¡ng die gecreëerd ¡s, is ¡n

p¡lotvorm gegoten. Het ¡s de bedoel¡ng dat hier inzichten

u¡t voortkomen en kennis wordt opgedaan waar
knelpunten z¡ch voor doen.

op maandag 12 oktober 2016 ondertekenden wethouder MÌr¡am
Haagh namens de 18 West-BÞbantse gemeenten, en Arjan Kastele¡n

(RoC West-Brabant) namens het onderwijs de subsidieaanvnag
'ledereen op z'n plek ¡n West-Brabant'en gaven daarmee ook
meteen het startsein voor de ¡nvoer¡ng van de nieuwe maatregelen

voorkomen voortijdig schoolverlaten (vsv). Nieuw in de komende
periode is dat het accent niet alleen l¡gt op het behalen van de
startkwalificatie maar ook op het begele¡den van kwetsbare jongeren

zonder startkwal¡ficatie naar kansrÌjkere posities ¡n de maatschapp¡j.
Voor de nieuwe aanpak 2017-2020 hebben gemeenten en onderwûs

1,5 m¡ljoen euro subsidie per jaar gevEagd aan de Rûksoverhe¡d.

Voonfgaande aan de aanvnag is de vsv-problematiek ln West-Brabant
uitgebreid geanalyseerd om tot een zo effectief mogel¡jk pakket aan

maatregelen te kunnen komen. ln de pGktijk betekent d¡t dat
doeltreffende maatregelen uit voorgaande jaren worden doorgezet,
en dat daarwaar nod¡g n¡euwe maatregelen zullen worden gelanceerd,

zodat alle jongeren ¡n West-Brabant efficiënt naar onderw¡js of werk
kunnen worden geleid.

De regioanalyse en de het voorstelde programma van maatregelen
werd na madpleging en goedkeur¡ng van de achterban vastgesteld
door de Regiegroep vsv.

juiste hokje past. Daarom gaan wü extE ¡nvesteren ¡n een
groepsaanpak marmee de dooßtræm, zowelvan onderuijs naar
onderu¡is als van onderw¡is naar werk wordt bevorderd. Ook
gaan we een ombudsman/vrouw aanstellen om ¡nd¡v¡duele
casuìltiek op te lossen als gevolg van knelpunten b¡nnen de
maatregelen ¡n het soc¡aal domein. Deze functionaris adv¡seert
professionals in de regio d¡e vast lopen met een casus en brengt
knelpunten ¡n de sluitende aanpak ¡n beeld. Waar mogel¡jk
adviseert hij/zij de gemeenten oververbeter¡ngen ¡n het sluitend
vangnet.

. Ongediplomeerde thu¡sz¡tters (oud voortijd¡g schoolverlaters)
tussen 18 en 23 jaar krijgen een persoonl¡ik lrâ¡ect aangeboden
om b¡nnen een vei¡¡ge setting en onder intensieve profess¡onele

begeleiding naar het onderuüs terug te kunnen keren en alsnog
een startkwalificatie te behalen.

. Met een dig¡taal volgsysteem en met de ¡nzet van tEnsfercoaches
gaan we de overgang van het voortgezet onderw¡js naar het
middelbaar onderwijs nog soepelerte laten verlopen. D¡t om te
voorkomen datjongeren die de keuze hebben tussen werken of
verder studeren, voor het tnelle geld' kiezen en daardoor op de
langere termijn hun kansen op de arbeìdsmarkt verkle¡nen.

n Op n¡veau 3 en4!a¡ heiMllo¡sde uitval nogsteeds hoog.
Daarom komen er voor deze doelgroep spec¡fieke maatregelen
om de persoonlijke effectiv¡te¡t en stud¡ebevlogenheid b¡nnen
deze opleid¡ngsniveaus te vergroten en zo voortijd¡ge schooluitval
te voorkomen.

. Tot slot gaan w¡j door met het opvangen van vo€ß en mbæß in
spec¡ale Plusvoorieningen wanneerzü door pe6oonlijke omstand¡g-
heden tijdelijk n¡et aan het regul¡ere onderuijs kunnen deelnemen.

Met deze ¡ntens¡eve aanpak wil de reg¡o een effectieve bijdrage
leveren aan het verder terugdr¡ngen van voortijdig schoolverlaten.
Dat is nod¡g want de landel¡jke doelstell¡ng voor 2020 gaat uit van een
structurele verm¡ndering van het aantal uitvallers met 5.000 tot
maximaal 20.000 per jaar

AA N PAK VO O RTI J Ð ¡ G 5 C I.I O O ¡.V E R I.ATE N 2 O 1 7. 2A2T

De nieuwe aanpak gaat via een vijftal sporen lopen:
. Er wordt extra geinvesteerd ¡n een sluítend netwerk voor

jongeren ¡n een kwetsbare pos¡tie. N¡emand mag in West-BEbant
buiten de boot vallen, bijvoorbeeld omdat h¡j of zij n¡et Ìn het

Liesbeth van der Lee

Regionaal beleidsadviseur voorkomen
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