
gemeente Steenbergen 
De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg 

II Mil Mil IIIIIMIIMI 
BM1300380 

RAADSMEDEDELING 

Onderwerp 
Regionalisering leerplicht 

Steenbergen; 26 februari 2013 

Aan de Raad, 
Inleiding 
Op 29 juli 2011 bent u akkoord gegaan met het aangaan van een gemeenschappelijke regeling 
Programma Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten met centrum gemeente Breda. Deze 
gemeenschappelijke regeling is op 1 augustus 2012 van start gegaan en verwerkt de administratie voor 
de 18 gemeenten in de regio, onder de naam Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL West-
Brabant). 

Uitvoerende werkzaamheden, zoals het maken van afspraken met scholen en ouders en leerlingen, over 
te voeren controles, het onderhouden van de contacten met de scholen en de ouders en leerlingen en 
het uitvoeren van de controles worden nu nog door iedere gemeente zelf gedaan volgens eigen beleid en 
visie. Onlangs hebben de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Steenbergen en 
Woensdrecht aangegeven om ook voor de uitvoerende werkzaamheden op een kleinere schaal te willen 
samenwerken. Op 2 november 2012 heeft er een bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Tijdens dit overleg 
heeft de ambtelijke regiegroep de opdracht gekregen om te komen tot een projectvoorstel om tot een 
netwerkorganisatie op het gebied van leerplicht en voortijdigschoolverlaten te komen. Het projectvoorstel 
is op 26 februari 2013 akkoord bevonden door het college. 

Middels deze nota willen wij u op de hoogte brengen van het projectvoorstel, dat u als bijlage bij deze 
raadsmededeling aantreft. 

Kernboodschap: 
In het projectvoorstel staat de aanpak beschreven om te komen tot een netwerkorganisatie, waarin de 
dienstverlening richting de leerling, de ouders en de scholen centraal staat. Hieronder staat in het kort de 
doelstelling van het project. 

Doelstelling project: 
We werken toe naar een ideale situatie in West-Brabant, waarin als één team gewerkt wordt vanuit één 
visie, één beleid, één werkwijze, één aanspreekpunt per school met een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor de leerlingen. 

Met onderhavig project wordt een stap gezet richting bovenstaande ideale situatie, namelijk de start per 1 
augustus 2013 van een netwerkorganisatie in West-Brabant west op het gebied van leerplicht en 
trajectbegeleiding. Deze netwerkorganisatie wordt gevormd door 5 autonome gemeenten, die handelen 
als één team met een centrale coördinator wat betreft aanpak en werkafspraken. De medewerkers blijven 
hierbij in dienst van de eigen gemeente, en worden ook niet fysiek gedetacheerd. Om dit tot stand te 
brengen dienen de volgende 6 stappen te worden uitgevoerd: 



1) Vaststellen van werkafspraken voor leerplicht en trajectbegeleiding, op basis van de reeds 
vastgestelde werkprocessen van RBL West-Brabant, inclusief aanwezigheid en afhandeling 
regionale overleggen, zoals ZAT en Veiligheidshuis; 

2) Uniformeren van afspraken met scholen in de regio, waarbij wordt toegewerkt naar een systeem 
van één contactpersoon per school; 

3) Toegang tot eikaars Jeugd Volg Systeem (JVS) en werkvoorraad; 
4) Kwaliteitsmeting en vaststellen regionale prestatie-indicatoren aan de hand van 

managementinformatie uit het centrale leerlingenadministratiesysteem JVS; 
5) Regionale afspraken maken ten aanzien van personele capaciteit; 
6) Aanstellen van een centrale coördinator, die de stappen 1 tot en met 5 na aanvang van de 

netwerkorganisatie uitvoert en monitort 

Planning: 
We richten ons op een planning die er als volgt uitziet: 
Medio februari 2013: Besluitvorming 

Start kwartiermaker 
Bespreken voortgang met bestuurders tijdens ZWO 
Deelprojecten 1 tot en met 6 uitgevoerd 
Besluitvorming over start netwerkorganisatie 
Start centrale coördinator in de netwerkorganisatie 

1 maart 2013: 
7 maart 2013: 
Medio juni 2013: 
Eind juni 2013: 
1 augustus 2013: 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester, 

J.M.W.H. Leloux drs. S.C.C.M. Bolten 
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