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Aan:  De colleges van B&W en de raden van de gemeenten die deelnemen aan de Gemeenschappelijke 

Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten. 
 

 

Geachte mevrouw, meneer, 

 
Bij deze brief ontvang u het jaarverslag van het Regionaal Bureau Leren West-Brabant (RBL West-
Brabant) over schooljaar 2020-2021. 
 
Focus op leerrecht 
Per 1 september 2020 zijn we overgegaan naar deze nieuwe naam en volgen hierin de landelijke 
beweging. Wij zetten ons in voor het recht op onderwijs en ontwikkeling en dat gaat verder dan alleen 
de leerplicht. Met deze nieuwe naam doen we meer recht aan aard en omvang van onze 
werkzaamheden en hopen we toegankelijker te zijn. 
 
Op basis van de Leerplichtwet 
Het jaarverslag is door het RBL, in samenwerking met de 16 gemeenten van de RMC1-regio 34 (West-
Brabant) opgesteld, conform de richtlijnen van artikel 25 van de ‘Leerplichtwet’.  
Dit jaarverslag geeft inzicht in de wijze waarop invulling is gegeven aan de uitvoering van de 
leerplichtwet, de kwalificatieplicht en het vsv-beleid (voorkomen van voortijdig schoolverlaten).  
 
Informeren van de raad 
Conform artikel 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig 
Schoolverlaten is het jaarverslag op 22 november 2021 door het bestuur van RBL West-Brabant 
vastgesteld. U wordt geadviseerd de raad voor te stellen het jaarverslag van RBL West-Brabant 2020-
2021 voor kennisgeving aan te nemen. 
  

 
1 Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten 



Opnieuw een bijzonder (school)jaar 
Een jaar geleden meldden wij u dat door onze ervaring met het steeds meer preventief werken, we een 
perfecte basis hadden om, vanaf het moment dat de scholen in maart 2020 dicht gingen vanwege 
corona, de scholen te helpen bij het in beeld houden van leerlingen. Alhoewel de coronamaatregelen het 
afgelopen schooljaar periodiek zijn aangepast, bleven deurbezoeken of telefonisch of online contact met 
leerlingen en hun ouders om verbinding te leggen tussen de gezinnen en de scholen toch nodig. Dat 
geldt ook voor het meedenken over wat er nodig was om de leerlingen weer onderwijs te laten volgen of 
een stageplaats te vinden. De jongeren zijn vanzelfsprekend weer centraal gezet en er is steeds op zoek 
gegaan naar verbinding.  
We handhaven waar het echt moet, maar we willen vooral voorkomen dat leerlingen verzuimen of 
voortijdig het onderwijs verlaten. We zoeken en realiseren oplossingen voor de vaak complexe vraag om 
onderwijs, werk en zorg te combineren, ook in coronatijden. 
 
Digitale cijfers 
De belangrijkste gegevens en cijfers van het schooljaar 2020-2021 vindt u in dit jaarverslag. Geheel 
digitaal ook via Regionaal Bureau Leren Jaarverslag RBL West-Brabant 2020-2021 - Regionaal Bureau 
Leren, zodat elke lezer sneller de juiste gegevens kan vinden en kan inzoomen op de gewenste 
onderwerpen. 
Een tweede bijzonder (school)jaar leidt ook tot andere cijfers. De cijfers in dit jaarverslag zijn door de 
wijzigende coronamaatregelen niet één op één vergelijkbaar met die van het voorgaande jaar of jaren. 
Veel van de cijfers in het jaarverslag laten op regionaal niveau een daling zien; lokaal kan er sprake zijn 
van nuances.  
 
Wat wordt de trend? 
In de beleidsbegroting 2022 hebben we beleidsindicatoren aangegeven. En natuurlijk zouden we u mee 
willen nemen in de trends die we daarop constateren. Maar voor nu en gelet op de inhoud van de 
voorgaande alinea’s in deze brief, zitten we nog steeds met ‘appels’ en ‘peren’ om te vergelijken. We 
komen op die manier dan ook graag volgend jaar bij u terug. 
 
Een tweede onderwerp: informatiebeheer RBL en de Archiefwet 
Het RBL-bestuur heeft 22 november 2021 ook kennis genomen van de brief van de Provincie over de 

door de GR te voeren verbeterpunten in het kader van de Archiefwet (zie bijlage). Tevens heeft het 

bestuur het verbeterplan in deze vastgesteld (zie eveneens bijlage). Wij bieden deze beide documenten 

bij deze ter informatie aan de colleges van B&W en de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten 

aan.  

 
Vragen of onduidelijkheden? 
Geeft de inhoud van deze brief aanleiding tot vragen of wilt u meer weten over het RBL West-Brabant, 
de manier van werken en de uitdagingen waar we voor staan? Neem dan contact op met ons via (076) 
529 81 10 of info@rblwest-brabant. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Cas Christiani, 
Ketenmanager Jeugd Gemeente Breda  
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