FACTSHEET

Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant =
Gemeenschappelijke regeling Programma
Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten

Samenwerking op verschillende niveaus:

HET RBL-BESTUUR
De wethouders onderwijs van alle aan de
GR deelnemende gemeenten hebben zitting
in het bestuur. Het bestuur vergadert vier
keer per jaar en wordt voorgezeten door de
wethouder onderwijs van de Gemeente Breda.
De ambtelijke voorbereiding van een bestuursvergadering vindt plaats in de Klankbordgroep
RMC. De beleidsmedewerkers onderwijs van
alle West-Brabantse gemeenten nemen deel
aan dit overleg.

Begeleiding en handhaving leerplicht en
kwaliﬁcatieplicht
voor alle jongeren
van 4 tot 18 jaar

Centrale regionale
administratie en
registratie van alle
jongeren van 4 tot
23 jaar

Het RBL draagt bij aan professionalisering van onze
medewerkers en is dé gesprekspartner voor de lokale
gemeenten, regio en ketenpartners op het gebied van
leerplicht en RMC (voortijdig schoolverlaten).
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Steenbergen

Het aantal voortijdige schooluitvallers is door de
regionale inzet van het RBL en de samenwerking
met de scholen de afgelopen 5 jaar gedaald van
3.1 naar 1.8%.
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Begeleiding jongeren
van 16 tot 23 jaar op
en naar het MBO tot
startkwaliﬁcatie is
behaald
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leerplichtambtenaar als vaste
contactpersoon voor iedere
school in de regio

Het recht op onderwijs en de aanpak van voortijdig schoolverlaten
is succesvol wanneer actief wordt samengewerkt en afgestemd met
gemeenten, onderwijs, jeugdzorg en arbeidsmarktpartners; lokaal
per gemeente en regionaal waar gewenst.

onderwijs
jeugdzorg

gemeenten
arbeidspartners

Lokale betrokkenheid
Couleur locale
REGIONAAL
THUISZITTERSPACT
Ook in deze regio verbinden wij
ons aan de ambitie dat in 2020
nden thuiszit zonder
geen enkel kind langer dan drie maa
f zorg.
passend aanbod van onderwijs en/o

SPEERPUNTEN

MEN
→ VERMINDEREN EN VOORKO
VAN SCHOOLVERZUIM
LICHT
→ HANDHAVEN VAN DE LEERP
→ RECHT OP ONDERWIJS
ERS
→ VOORTIJDIG SCHOOLVERLAT /OF
EN
IJS
TERUG NAAR ONDERW
WERK

MISSIE

Iedere West-Brabantse jongere zit op een
passende school, is op weg naar een
startkwaliﬁcatie, of wordt begeleid naar
de voor hem hoogst haalbare startpositie
in de maatschappij.

CONTACT
RBL West-Brabant
Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur
T.
(076) 529 81 10
E.
info@rblwest-brabant.nl
Post: Postbus 90156, 4800 RH Breda

