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Vertrouwelijk 

Geachte Gemeenteraad, 

Uw gemeente neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Programma 
Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten. 

Bijgevoegd bieden wij u de kadernotitie 2018 aan. De kadernotitie is, zoals bepaald in de 
Nota Verbonden Partijen, richtinggevend voor de opstelling van de begroting voor het 
aankomend begrotingsjaar 2018. 

Met deze kadernotitie wil het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling 
Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten, beter bekend onder de naam 
Regionaal Bureau Leerplicht WestBrabant, de inhoudelijke en financiële kaders 
schetsen voor 2018. 

Er op vertrouwende u in voldoende mate te hebben geïnformeerd. 

! vriepdelijke groet, 


er Verdaasdonk 

amleider Regionaal Bureau Leerplicht WestBrabant 
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1 Inleiding 

In het kader van het Besluit Begroting en Verantwoor

ding (BBV) dient het Programma Schoolverzuim en 

Voortijdig Schoolverlaten een kadernotitie op te stellen, 

die richtinggevend moet zijn voor de opstelling van haar 

begroting voor het aankomend begrotingsjaar 2018. 

Met deze kadernotitie wil het Algemeen Bestuur van de 

gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim 

en Voortijdig Schoolverlaten, beter bekend onder de 

naam Regionaal Bureau Leerplicht WestBrabant, de 

inhoudelijke en financiële kaders schetsen voor 2018. 

Centraal staat hierin onze rol om te zorgen dat iedere 

west Brabantse jongere zonder startkwalificatie op een 

passende school zit, op weg is naar een starkwalificatie 

of wordt begeleid naar de voor hem hoogst haalbare 

startpositie in de maatschappij. 

In deze kadernotitie starten we met een inleiding over 

de Gemeenschappelijke regeling. We staan stil bij de 

actuele en maatschappelijke ontwikkelingen waarmee 

het RBL te maken heeft en waar we de accenten leggen 

in 2018. Tot slot zijn ook in deze kadernotitie de 

financiële en beleidsmatige richtlijnen zoals bepaald in 

de Nota Verbonden Partijen indien nodig toegepast. 

I E T R P I I p U T / R E G I O N Ĥ Ĥ L BUREĤU 
L Ĺ Ĺ l i r L l U r i I /WESTBRABANT 

Onze Missie, Visie en Kernwaarden 

Missie 

Iedere WestBrabantse jongere zit op 
een passende school, heeft een start

kwalificatie, of is begeleid naar de voor 
hem hoogst haalbare startpositie in de 
maatschappij. 

Visie 

We leveren daarvoor individueel maat

werk binnen de kaders van de leerplicht

en RMCwetgeving, werken samen met 
scholen en partners en doen een beroep 
op de verantwoordelijkheid van jongeren, 
ouders, scholen en partners. 

Kernwaarden 
» Transparantie 
" Integriteit 

Respectvoor individu 
» Samenwerkend met anderen 
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Huidige Gemeenschappelijke Regelingen 
VSV Convenant 2017-2020 

Gemeenschappelijke Regeling 

De gemeenschappelijke regeling Programma School

verzuim en Voortijdig Schoolverlaten is beter bekend 

onder de naam Regionaal Bureau Leerplicht West-

Brabant. Vanaf 1 augustus 2012 droegen alle 18 deel

nemende gemeenten hun administratie over aan het 

RBL West-Brabant. Voor zes gemeenten voert het RBL 

sindsdien ook de uitvoerende taken uit. Het gaat om 

het dagelijks werk van leerplichtambtenaren en RMC 

trajectbegeleiders. Zowel de samenwerking op 

administratief vlak als de samenwerking in de uitvoering 

levert voordelen op bij het voorkomen en terugdringen 

van schoolverzuim en schooluitval. Leerlingen en 

studenten gaan immers lang niet altijd naar een school 

of onderwijsinstelling in hun woongemeente. Als 

verzuim- en uitvalproblematiek de gemeentegrenzen 

overschrijdt, is het verstandig ook de oplossing ervan 

over gemeentegrenzen heen te organiseren. 

Uit de cijfers1 blijkt dat onze regio het goed doet; het 

aantal voortijdige schooluitvallen daalt mede door de 

regionale inzet van het RBL en de samenwerking met 

de scholen. In de RMC Regio is het aantal voortijdig 

schoolverlaters sedert 2012 gedaald van 20A naar 1,8X, 

wat lager is dan het landelijke vsv-percentage. 

Het bestrijden van verzuim en vroegtijdige schooluitval 

van jongeren blijft elk schooljaar een belangrijk 

speerpunt. Jongeren zonder diploma worden door de 

leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders, samen met 

de partners in de regio, begeleid naar een goede 

startpositie op de arbeidsmarkt. 

Dat de samenwerking loont blijkt ook uit het aantal 

jongeren welke in West-Brabant wél hun startkwalificatie 

behalen. Sedert de oprichting van het RBL is deze 

stijgende. We zien in 2016, een stijging van 762 

leerlingen t.o.v. 2015. Een positieve ontwikkeling die we 

graag voortzetten in 2018 en verder! 

De hele regio West-Brabant 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 thuiszitter) wat er aan de hand is. 

Langdurig thuiszitten wordt tot een minimum beperkt. 

VSV Convenant 2017-2020 

Het aanpakken van voortijdig schoolverlaten voor de 

regio is een belangrijke kwestie en alleen dan succesvol 

wanneer actief wordt samengewerkt met gemeenten, 

onderwijs, jeugdzorg en arbeidsmarktpartners. Bij de 

preventieve aanpak van het schoolverlaten en de 

opvang en arbeidsmarkttoeleiding van jongeren in een 

kwetsbare positie is dit van belang. Ook de niet meer 

leerplichtige oud vsv'er terug leiden naar onderwijs of 

naar de arbeidsmarkt vraagt om intensieve regionale 

samenwerking. 

Het Regionaal Programma 'iedereen op z'n plek in 

West-Brabant' beschrijft de ambitie voor de komende 

vier jaar. Op 12 september 2016 ondertekenden de 

wethouders en onderwijsbestuurders dit document. 

We streven er naar dat alle jongeren een plek hebben 

om zich optimaal en naar vermogen voor te bereiden 

op een maatschappelijke onafhankelijke positie. We 

verbinden ons aan de doestellingen die ook verwoord 

zijn in de regionale samenwerking binnen het RBL 

West-Brabant en de regionale beleidsnotitie 'West-

Brabant leert en werkt'. De nieuwe regionale aanpak 

krijgt een meer directe relatie met de aanpak jeugd

werkloosheid en met andere regionale initiatieven om 

kwetsbare doelgroepen op een effectieve wijze terug 

naar het onderwijs of naar de arbeidsmarkt te leiden. 

1 Jaarverslag 2015-2016 
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Huidige ontwikkelingen, Beleid- / 
speerpunten 2018 RBL West-Brabant 

De regionale samenwerking op het gebied van 

leerplicht heeft als doelstelling om schoolverzuim en 

schooluitval samen verder terug te dringen. De GR 

verzorgt de leerlingenadministratie van de achttien 

deelnemende gemeenten en voor een zestal gemeen

ten tevens de aanstelling en aansturing van de 

leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders. 

Het RBL voert een aantal wettelijke taken uit voor de 

gemeenten op het terrein van de Leerplicht- en 

RMC-wet en zoekt daarbij nadrukkelijk de samenwer

king op met scholen en andere instellingen. In 2018 

vindt tevens aansluiting plaats bij de uitvoering van het 

Regionaal Programma "ledereen op zijn plek", met 

beleidsthema's, waarop wij aansluiten. Het RBL heeft te 

maken met diverse maatschappelijke ontwikkelingen 

waar we ook in 2018 de accenten leggen. 

Sluitend regionaal vangnet voor jongeren in een 

kwetsbare positie. 

Binnen het onderwijs zijn jongeren in een kwetsbare 

positie voor wie doorstroom naar niveau 2 niet 

haalbaar is, of die een verhoogde kans op voortijdig 

schoolverlaten hebben, tijdig in beeld om ze zowel 

individueel als in groepsverband in zelfredzaamheid en 

sociale- en arbeidsvaardigheden te trainen. Het 

wegvallen van de Wajong brengt ons in positie om de 

kwetsbare groep jongeren te begeleiden naar de 

arbeidsmarkt. 

We zetten de komende schooljaren in op een betere 

arbeidsmarktvoorbereiding voor jongeren in een 

kwetsbare positie. Het RMC treedt op als intermediair 

tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Het gaat om een 

intensievere aanpak (individueel en groepsgewijs) 

waardoor jongeren beter worden gefaciliteerd voorde 

overgang naar de arbeidsmarkt, met als uiteindelijke 

doel ook deelname op de arbeidsmarkt. We willen in 

de regio samenwerken met de gemeenten, onderwijs 

(praktijkschool en Entree), werkgevers, arbeidsbemid

delingspartners en speciale vsv- werkcoaches. 

Iedere jongere in West-Brabant zonder startkwalificatie 

zit op een passende school, is op weg naar een 

startkwalificatie of wordt begeleid naar de voor hem 

hoogst haalbare startpositie in de maatschappij. 

Leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders van het 

RBL, en een reïntegratiecoach vsv begeleiden jongeren 

die dreigen uit te vallen, ofwel terug naar school ofwel 

naar passende arbeid. In 2018 wordt hier door de regio

gemeenten, Breda en het RBL extra op geïnvesteerd. 

Voorkomen voortijdig schoolverlaters 

Het gemeentelijk beleid is niet alleen gericht op 

kwetsbare jongeren, maar ook op het maximaal 

ontplooien van talenten. Want ieder kind krijgt de zorg 

die het nodig heeft. Het RBL heeft daar waar het 

tegengaan van voortijdig school verlaten betreft, 

gerichte aandacht voor het versterken van de talenten 

van de jongeren en zorgt voor adequate begeleiding 

van jongeren door maatschappelijke organisaties. 

Met de toegekende aanvraag voor financiering regionale 

maatregelen 2017-2020 (iedereen op z'n plek in 

West-Brabant) zal de regio een effectieve bijdrage 

leveren aan het verder terugdringen van voortijdig 

schoolverlaten. Dat is nodig want de landelijke 

doelstelling voor 2020 gaat uit van een structurele 

vermindering van het aantal uitvallers met 5.000 tot 

maximaal 20.000 per jaar. 

Door actieve benadering en samenwerking met de 

partners onderwijs, zorg en arbeidsmarktbeleid willen 

we het aantal voortijdig schoolverlaters zonder werk 

verminderen en daarmee jeugdwerkloosheid voorkomen. 

Het speerpunt onder dit thema zijn de ongediplomeerde 

thuiszitters en stelt vsv-ers in staat om binnen een 

veilige setting en onder professionele begeleiding naar 

het onderwijs terug te keren en alsnog een startkwalifi

catie te behalen. 
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Goede aansluiting VO en MBO 

Een goede aansluiting van VO en MBO biedt kansen 

voor de cognitieve ontwikkeling, zoals leerprestaties, 

als de niet-cognitieve ontwikkeling, zoals schoolmotivatie 

en schoolbetrokkenheid, van leerlingen. 

De grootste groep leerlingen maakt zonder al te grote 

problemen de overstap van vo naar mbo. Toch is er nog 

een aanzienlijke groep waarbij dit niet het geval is. De 

uitval rond de overgang in het eerste jaar van het mbo 

is nog steeds te hoog. Het doel is om door een 

gezamenlijke inspanning van gemeente, het vo en mbo, 

de leerling en zijn ouders te komen tot een weloverwogen 

keuze voor een vervolgopleiding waardoor de kans van 

slagen op de vervolgopleiding toeneemt en een plaats 

op de arbeidsmarkt wordt vergroot 

We willen de overgang van vo naar mbo verbeteren. De 

maatregel is er op gericht om individuele vo'ers tijdens 

de overgang van vo naar mbo te coachen. De overstap

pers worden gemonitord door onderwijs en RBL 

middels de applicatie Intergrip en het digitale door-

stroomdossier. 

De scholen en onze RMC-trajectbegeleiders voeren 

eerder en frequenter gesprekken met verzuimende 

jongeren. Middelen hiervoor worden ook uit de 

regionale VSV convenantmiddelen beschikbaar gesteld 

Specifieke aandacht voor ISK 

35 procent van de ISK-leerlingen stroomt door naar een 

schoolniveau onder zijn of haar niveau. Dat blijkt uit 

een peiling onder 44 ISK-directeuren, uitgevoerd door 

de VO-raad. Van de leerlingen die naar het VO 

doorstromen, gaat bijna 70 procent naar praktijkonder

wijs of vmbo basis of kader. En van de jongeren die naar 

het MBO gaan, komt 80 procent op de entreeopleiding 

terecht. Dat betekent dat het merendeel van de 

kinderen op de laagste treden van het onderwijs 

terechtkomen. En dat is zorgelijk, er gaat zo een hoop 

talent verloren. 

Ook de doorstroom van ISK-leerlingen willen we 

verbeteren, we willen geen talent verloren laten gaan. 

De samenwerking met het ISK is hier op gericht. 

We zullen de samenwerking opzoeken met o.a. 

tweetalig VO-onderwijsinstellingen in de regio. 

0m 

Kadernotit ie 2018 Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant 10 



Thuiszitters 

Er zijn veel uiteenlopende redenen waarom kinderen 

(tijdelijk) niet meer naar school gaan en thuis komen te 

zitten. Dat blijkt uit diverse onderzoeken naar de 

thuiszittersproblematiek. De landelijke ambitie, uitge

sproken op de Thuiszitterstop2 is dat in 2020 geen kind 

langer dan drie maanden thuiszit zonder passend aanbod. 

De online maatschappij 

Technologische en sociale innovatie gaan pijlsnel. Hoe 

gaan onze doelgroepen hier mee om en welke 

consequenties heeft dit. Nu al heeft 80^. van de 

Nederlandse bevolking een smartphone, die steeds 

meer data verspreidt en uploadt. Deze ontwikkeling 

raakt het RBL en we dienen hier continu op in te spelen. 

Om het aantal thuiszitters nog verder naar beneden te 

brengen gaan leerplichtambtenaren en de West-Bra

bantse Regionale Samenwerkingsverbanden (RSV's) de 

afspraken met betrekking tot thuiszitters aanscherpen. 

De RSV's zijn samen met de scholen verantwoordelijk 

voor het realiseren van Passend Onderwijs. De 

samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs en 

Voorgezet Onderwijs zijn verantwoordelijk voor de 

thuiszitters en een school voor elke leerling in deze 

samenwerkingsverbandregio. We streven in 2018 naar 

de verdere uitvoering van het regionale thuiszitterspact 

waarin gestreefd wordt om elke leerplichtige thuiszitter 

binnen drie maanden terug te laten keren naar onderwijs 

Gebruik van Social Media en de vernieuwde website 

zullen actief worden ingezet. Meer dan ooit benutten 

we nieuwe technologie en sociale media. 

Zo zullen we in 2018 vergaande mogelijkheden 

ontplooien om meer digitaal te communiceren met de 

jongeren. We gaan dit in projectvorm uitzetten door en 

met jongeren uit deze regio. 

Social Media zal als aanvulling gaan gelden op de 

persoonlijke gesprekken om de jongeren te bereiken. 

2 Thuiszitterstop 13 juni 2016; thuiszitterspact 
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4 Bedrijfsvoering Regionaal Bureau Leerplicht 
West Brabant 

Er wordt in de Gemeenschappelijke Regeling Programma 

Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten op twee 

niveaus samengewerkt. Alle achttien gemeenten 

werken samen op administratief niveau (niveau 1). 

Voor zes gemeenten werken leerplichtambtenaren en 

trajectbegeleiders samen op uitvoeringsniveau (niveau 2). 

Vijf gemeenten hebben deze samenwerking vastgesteld 

in de Gemeenschappelijke Regeling, één gemeente sluit 

aan met een Dienstverleningsovereenkomst voor 

niveau 1 én 2. 

Uitvoering van de gemeenschappelijke regeling 

Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten 

vindt vanaf 2012 naar tevredenheid plaats. Inde 

afgelopen periode heeft het RBL zich verder ontwikkeld, 

de gemeente Baarle-Nassau sluit vanaf 1 maart 2015 

ook op niveau 2 aan en met de gemeenten Rucphen, 

Zundert en Etten-Leur zijn afspraken op een nieuw 

uitvoeringsniveau gemaakt. Ook hebben zich op 

landelijk niveau wetswijzigingen voorgedaan. 

De gemeenschappelijke regeling Programma School

verzuim en Voortijdig Schoolverlaten heeft geen eigen 

personeel in dienst. De inhoudelijke taken worden 

uitgevoerd door gedetacheerde medewerkers van 

diverse deelnemende gemeenten: Alphen-Chaam, 

Moerdijk, Drimmelen, Oosterhout en Breda. Voor de 

diverse functies zijn loonkosten vergoedingen afgespro

ken welke bij de gemeenschappelijke regeling in 

rekening worden gebracht. 

Het RBL West-Brabant is een dienstverleningsovereen

komst aangegaan met de gemeente Breda. In deze 

dienstverleningsovereenkomst zijn afspraken gemaakt 

over onder meer huisvesting, facilitaire zaken, basis

werkplek, financiële administratie, financieel advies, 

planning en control cyclus, personele zorg en document

beheer. 

Ambitie voor 2018 is om in de Gemeenschappelijke 

Regeling een extra uitvoeringsniveau in werking te 

laten treden waarop gemeenten aan kunnen sluiten. 

Dit extra uitvoeringsniveau betreft de begeleiding van 

leerlingen op het MBO (de kwalificatieplicht van het 

MBO onderwijs voor leerlingen ingeschreven in de 

desbetreffende gemeenten inclusief de Regionale 

Meld- en Coördinatiefunctie) en van voortijdig 

schoolverlaters, terug naar school of voorbereiden op 

werk (deeltaken zoals genoemd onder uitvoerings

niveau 2 van het Programma schoolverzuim en 

voortijdig schoolverlaten West-Brabant). Reeds 

3 Gemeenten hebben toegezegd hier aan deel te 

nemen. We zullen de verschillende niveaus zorgvuldig 

gaan beschrijven en benoemen. 

Zowel het nieuwe uitvoeringsniveau als de gewijzigde 

wetgeving zijn aanleiding voor een wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling. 

In de regio wordt in 4 gebieden met elkaar samengewerkt op het niveau van de 
uitvoering van de leerplichttaken, dit zijn: 

De gemeenten Breda, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Drimmelen, Moerdijk, 
Oosterhout en Geertruidenberg. 
Deze samenwerking wordt aangeduid met 'niveau 2'. 
De gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Steenbergen en 
Woensdrecht (oftewel team West) 
De gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem 
De gemeenten Etten-Leur, Rucphen en Zundert 

De bovengenoemde 4 verschillende samenwerkingen in de regio op het gebied van 
leerplicht vinden elkaar frequent in het ingevoerde functioneel overleg. Het functioneel 
overleg stimuleert de onderlinge samenwerking en bevordert regionale afstemming. 

Anderzijds vindt er in de regio samenwerking plaats met externe netwerkpartners op het 
terrein van passend onderwijs, jeugdbeleid en participatiewetgeving. 
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5 Financiën 

Het RBL is per augustus 2012 gestart. Enerzijds leveren 

de deelnemende gemeenten personele capaciteit voor 

de uitvoering van de werkzaamheden. Anderzijds 

leveren zij een bijdrage in de kosten die het RBL maakt 

voor de uitvoering van deze werkzaamheden. De 

Gemeenschappelijke Regeling bouwt geen eigen 

vermogen op. Het belangrijkste risico is de uittreding 

van een deelnemende gemeente, waardoor kosten 

worden verdeeld over de overige deelnemende 

gemeenten. Hierover zijn in de GR uittredingsafspraken 

opgenomen. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen 

dat gemeenten willen afzien van deelname aan de 

Gemeenschappelijke Regeling. 

De begroting is exclusief BTW opgesteld. De werkelijk 

door de gemeenschappelijke regeling betaalde BTW 

wordt gesplitst in een compensabel deel en een 

verrekenbaar deel. Dit naar rato van de ontvangen 

bijdragen van de deelnemende gemeenten en niet 

deelnemende gemeenten, die wel diensten afnemen. 

De compensabele BTW wordt volledig doorbelast aan 

de deelnemende gemeenten. Door toepassing van de 

zogenaamde transparantie-methode zijn deze bedragen 

door de gemeenten volledig te declareren bij het BTW 

compensatiefonds. 

Verder wordt de begroting opgesteld op basis van 

ongewijzigd beleid. Er worden geen nieuwe taken of 

uitbreiding van bestaande taken opgenomen in de 

primitieve begroting, tenzij dit reeds is besloten door 

het Algemeen Bestuur. De begroting voldoet aan het 

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit 

betekent dat de daarin voorgeschreven gegevens in de 

begroting worden opgenomen. 

Een eventueel positief resultaat vloeit terug naar de 

deelnemers. De Gemeenschappelijke Regeling kan 

hiervan afwijken. Wanneer dit het geval is, legt het 

Dagelijks Bestuur een expliciet en gemotiveerde 

voorstel tot resultaatbestemming voor aan het 

Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke 

Regeling. 

De loonontwikkeling wordt geraamd conform de 

geldende CAO van de Gemeenschappelijke Regeling. 

Indien indexering van kosten noodzakelijk is, is het prijs

indexcijfer van de algemene prijsontwikkeling BBP uit 

de septembercirculaire 2016 van 0,9ţ̂ ó de basis voor de 

begroting 2018. 
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6 Verklaring gebruikte afkortingen 

In de kadernotitie worden de volgende afkortingen gebruikt: 

AB Algemeen Bestuur 

BBV Besluit Begroting en Verantwoording 

DUO Dienst uitvoering onderwijs 

Gemeenschappelijke Regeling. We spreken over de Gemeenschappelijke Regeling 

Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten, beter bekend onder de 

naam Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant. 

ISK Internationale Schakelklas 

MBO Middelbaar beroepsonderwijs 

PO Primair onderwijs 

RBL Regionaal Bureau Leerplicht 

RMC Regionale Meld- en Coördinatiefunctie. Het doel van de RMC-functie is tweeledig: 

Het in beeld krijgen van het totaal aantal voortijdig schoolverlaters in de regio via 

melding door scholen en registratie door de woongemeente. Het teruggeleiden van 

voortijdig schoolverlaters naar het onderwijs om een startkwalificatie te behalen 

RMC Regio Nederland is verdeeld in 39 Regionale Meld en Coördinatie punten (RMC) voor 

voortijdig schoolverlaters (vsv-ers). West-Brabant is de RMC-Regio 34. 

RSV Regionale Samenwerkingsverbanden 

RWB Regio West-Brabant 

VO Voortgezet onderwijs 

VSV Voortijdig Schoolverlater 
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