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Geacht College,
De Gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West-Brabant, beter
bekend onder de naam Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL) wordt aangepast.
Dit naar aanleiding van veranderingen in wet- en regelgeving, een nieuw niveau van dienstverlening en de wens
van gemeenten om toe te treden tot de Gemeenschappelijke Regeling (GR) De gewijzigde Gemeenschappelijke
Regeling, met als bijlage het Programma Schoolverzuim S voortijdig schoolverlaten, dient opnieuw te worden
vastgesteld door de 18 colleges - na toestemming van de gemeenteraad -, aangesloten bij de GR.
Diverse bijlagen geven, samen met deze aanbiedingsbrief, een duidelijke weergave waar het RBL West-Brabant,
voor staat. Met de aanpassingen zijn wij klaar om ook de komende jaren succesvol te zijn in het voorkomen van
schoolverzuim en het begeleiden van voortijdig schoolverlaters.
Overeenkomstig de Gemeenschappelijke Regeling en de wettelijke bepalingen verzoek ik u de aangepast
Gemeenschappelijke Regeling voor toestemming voor te leggen aan uw Gemeenteraad en ons zo snel mogelijk,
doch voor 1 januari 2018, schriftelijk te berichten of de wijzigingen door uw college zijn vastgesteld.
Graag neem ik u nog even mee in de organisatie van het RBL West-Brabant.
Vanaf 1 augustus 2012 droegen alle 18 West-Brabantse gemeenten hun administratie over aan het RBL WestBrabant. Vanaf deze datum voert het RBL, voor zeven gemeenten, ook de Leerplichthandhaving en RMC
begeleiding uit voor jongeren van 5-22 zonder startkwalificatie. Waarbij het uitgangspunt is dat scholen en
gemeenten een vast aanspreekpunt hebben bij het RBL voor alle leerplicht en RMC taken. Hierdoor wordt
optimaal aangesloten bij de wensen van de samenwerkingspartners en is de 'couleur locale' gegarandeerd.
De afgelopen 5 jaar is gebleken dat zowel de samenwerking op administratief vlak als op uitvoering voordelen
oplevert bij het voorkomen en terugdringen van schoolverzuim en schooluitval. Het RBL heeft voor de regio WestBrabant de registratie van het aantal leerlingen en hun schoolloopbaan goed op orde. Van alle jongeren die
onverhoopt 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 zorgtraject. Langdurig thuiszitten wordt tot een minimum beperkt.
Mede door de regionale inzet van het RBL en de intensivering van de samenwerking met de scholen daalt in
deze regio het aantal voortijdig schoolverlaters. Vanaf schooljaar 2012-2013 is deze gedaald van 3,1 "A naar
a

1,8 A, wat lager is dan het landelijke percentage.

Dat samenwerking loont blijkt ook uit het aantal jongeren die in West-Brabant wél hun startkwalificatie behaald
hebben; sinds de oprichting van het RBL is dit namelijk stijgende. Een positieve ontwikkeling die we graag
voortzetten. Voor de toekomst blijft samenwerking en verdere optimalisatie dan ook nodig. Aandacht voor
kwetsbare jongeren en voortijdig schoolverlaten blijft ook voor de landelijke politiek een speerpunt.
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De belangrijkste afspraken welke worden beschreven in diverse artikelen in de Gemeenschappelijke Regeling,
vat ik graag even voor u samen:
De verschillende niveaus van samenwerking:
Samenwerking en afstemming op gebied van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaters kan plaatsvinden op 3
verschillende niveaus.
»

Alle deelnemende gemeenten werken samen op niveau 1; de Centrale Leerplicht en RMC administratie.
Alle gemeenten hebben gekozen voor het gezamenlijk voeren van één leerplicht en RMC administratie,
met als gevolg een prima registratie van alle leerlingen van 5-23 jaar in deze regio.

»

Wanneer wordt samengewerkt in begeleiding en handhaving op het gebied van leerplicht en
kwalificatieplicht spreken we van niveau 2. Alle jongeren van 5 tot 23 jaar worden begeleid naar de juiste
opleiding, zorg of werk. In de Regio West-Brabant sluiten op dit moment 7 gemeenten aan om hier
intensief in samen te werken. Deze gemeenten zijn Breda, Moerdijk, Drimmelen, Alphen-Chaam,
Geertruidenberg, Baarle-Nassau en Oosterhout, waarbij laatste 2 genoemde gemeenten voorheen
aansloten met een dienstverleningsovereenkomst.

»

Wordt samengewerkt in de begeleiding van jongeren op het MBO en de kwalificatieplicht van jongeren
van 16 tot 23 jaar, dan spreken we over niveau 2.A. Deze samenwerking is minder intensief maar wel
praktisch, niet iedere jongere volgt namelijk een opleiding in zijn/haar woonplaats. Drie gemeenten
sluiten aan op dit niveau, te weten Etten-Leur, Rucphen en Zundert.

Met de verschillende niveaus van samenwerking geven we de deelnemende gemeenten de mogelijkheid een
keuze te maken, waarbij samenwerking op niveau 1 vanzelfsprekend is. Daarnaast blijven we streven naar
verdere samenwerking op niveau 2 voor de gehele regio. Overigens zonder het lokale karakter van leerplicht uit
het oog te verliezen, niet voor niets kiezen we voor 1 vaste aanspreekpunt per school en werken we lokaal samen
met onderwijs, jeugdzorg en arbeidsmarktpartners.
Medewerkers werkzaam voor het R B L
In deze regio werken leerplichtambtenaren, trajectbegeleiders en administratief medewerkers van het RBL
samen. De gemeenschappelijke regeling heeft zelf geen eigen personeel in dienst. In de vorm van
dienstverlening worden de bedrijfsvoeringstaken uitgevoerd door de gemeente Breda. De administratie en de
leerplichtambtenaren
In de regio wordt geografisch gezien in 4 sub-regio's met elkaar samengewerkt op het niveau leerplicht- en RMC
beleid voor de uitvoering van de leerplichttaken, dit zijn;
De gemeenten Breda, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Drimmelen, Moerdijk, Oosterhout en
Geertruidenberg;
De gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht;
De gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem;
De gemeenten Etten-Leur, Rucphen en Zundert.
De bovengenoemde 4 verschillende samenwerkingen (sub-regio's ) vinden elkaar frequent in het ingevoerde
functioneel overleg en in het beleidsoverleg onderwijs van de 18 gemeenten. Deze overleggen stimuleren de
onderlinge samenwerking en bevorderen regionale afstemming. Het regionaal beschreven programma
schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten West-Brabant is leidend voor de onderlinge samenwerking en
afstemming.
Ook vindt er in de regio samenwerking plaats met externe netwerkpartners op het terrein van passend onderwijs,
jeugdbeleid, participatiewetgeving en arbeidsmarktbeleid.
Wanneer deelnemende gemeenten aan de GR kiezen om aan te sluiten op niveau 2 of 2.A betekent dit in
beginsel dat het personeel in dienst treedt bij de uitvoerende gemeente Breda. De teamleider,
leerplichtambtenaren, trajectbegeleiders voor niveau 2 , 2A, de administratief medewerkers en
kwaliteitsfunctionaris voor uitvoering niveau 1 zijn in dienst bij de uitvoerende gemeente (Breda).
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Programma Schoolverzuim 8. Voortijdig Schoolverlaten West-Brabant
Het programma dient als bijlage aan de Gemeenschappelijke Regeling en beschrijft de dienstverlening zoals we
die uitvoeren in onze RMC-Regio.
Er wordt actief samengewerkt met onderwijs en ketenpartners om ervoor te zorgen dat jongeren snel terugkeren
naar school. Handhaving wordt hierbij ondersteunend ingezet. Daarnaast bieden de Participatiewet, maar ook
diverse regionale maatregelen, mogelijkheden om voortijdig schoolverlaters een aanbod te doen waarmee zij
teruggebracht kunnen worden naar onderwijs of werk. De leerplichtambtenaar benadert en werkt nauw samen
met de lokale partners onderwijs, zorg en arbeidsmarkbeleid. W e sluiten aan bij de lokale zorgstructuur en
streven ook daarom naar een vaste contactpersoon per gemeente vanuit het RBL.
Kortom, de nieuwe gemeenschappelijke regeling maakt het mogelijk om nog effectiever te werken aan de
gemeenschappelijke missie;
Iedere West-Brabantse jongere 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
Er op vertrouwende u in voldoende mate te hebben geïnformeerd, wordt een schriftelijke reactie met
elangstelling tegemoet gezien
ogacht

Mw. M. Haagh-Reijne
Voorzitter van de Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten, RBL WestBrabant

Bijlage 1;

Bijlage 2;

Bijlage 3;

Bijlage 4;
Bijlage 5;

Eerste wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling
Ter vaststelling door het college van Burgemeester en Wethouders van iedere afzonderlijke
gemeente aangesloten bij de Gemeenschappelijke Regeling
Tweede wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling, zijnde toetreding van de
Gemeente Oosterhout tot de Gemeenschappelijke Regeling
Ter vaststelling door het college van Burgemeester en Wethouders van iedere afzonderlijke
gemeente aangesloten bij de Gemeenschappelijke Regeling
Tabel wijzigingen GR Leerplicht
Een overzicht van alle artikelen gewijzigd in de Gemeenschappelijke Regeling, inclusief
een toelichting op de wijzigingen
Programma Schoolverzuim S voortijdig Schoolverlaten West-Brabant
Factsheet RBL West-Brabant
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