
RD2300045

gemeente Steenbergen

RAADSMEDEDELING

Onderwerp:
Jaarverslag Regionaal Bureau Leren (RBL) West-Brabant 2021-2022

Steenbergen; 21 maart 2023

Aan de Raad,

Het college is wettelijk verplicht om jaarlijks de raad te informeren over het laatst afgesloten 
school- of cursusjaar in de gemeente gevoerde beleid inzake de handhaving van de leerplicht en 
de kwalificatieplicht en de resultaten daarvan. De informatie over de omvang en wijze van 
behandeling van het ongeoorloofde schoolverzuim van leerplichtige- en kwalificatie plichtige 
leerlingen wordt geregistreerd door het Regionaal Bureau Leren West-Brabant (RBL).

Gemeente Steenbergen maakt deel uit van de gemeenschappelijke regeling (GR) Schoolverzuim 
en VSV regio West-Brabant. De uitvoering van deze GR is bij het RBL West-Brabant belegd. 
Gemeente Steenbergen neemt alleen de verzuimadministratie van het RBL af (niveau 1) en 
participeert daarnaast in de netwerksamenwerking West-Brabant West. Binnen deze 
netwerksamenwerking voert gemeente Steenbergen, samen met gemeenten Bergen op Zoom, 
Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht, haar (beleidsmatige) taken uit op het gebied van 
leerplicht en RMC.

Net als voorgaande járen heeft het RBL voor het schooljaar 2021-2022 een regionaal jaarverslag 
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).

In het schooljaar 2021-2022 waren de coronamaatregelen beperkter dan in de voorgaande 
schooljaren, maar corona heeft nog altijd wel een impact gehad op (schoolgaande) kinderen. Het 
één-op-één vergelijken van de cijfers met voorgaande járen, is dan ook dit schooljaar (net als 
vorig schooljaar) lastig. Langzamerhand gaat het aantal verzuimmeldingen weer richting het 
aantal van vóór de pandemie, maar negatieve gevolgen van de afgelopen coronajaren worden 
ook steeds inzichtelijker. Voorbeelden hiervan zijn een verslechtering van de psychische 
gezondheid van jongeren, leerachterstanden en toenemende kansenongelijkheid.

In het schooljaar 2021-2022 is in de gehele regio West-Brabant een stijging te zien van 
verzuimmeldingen. Gedeeltelijk is deze stijging te verklaren door de afname van de 
coronamaatregelen (jeugdigen worden vaker afwezig gemeld nu ze weer vaker fysiek aanwezig 
zijn op scholen), maar ook door de komst van Oekraïense vluchtelingen.
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Deze jeugdigen hadden uiteraard niet meteen een schoolinschrijving op het moment dat zij in 
onze regio zijn komen wonen. Deze groep jeugdigen is vanaf de zomervakantie actief benaderd 
om zo snel mogelijk een passende onderwijsplek te krijgen.

In het algemeen wordt opgemerkt dat bij alle soorten van verzuim de problematiek bij de 
jongeren steeds complexer wordt. Het vinden van een passende oplossing vraagt steeds meer 
maatwerk.

De volgende punten zijn opvallend voor gemeente Steenbergen:

Waar we vorig jaar een forse daling zagen in het aantal luxe verzuimers, zien we nu juist 
een flinke stijging. In 2020-2021 waren er vanwege corona negatieve reisadviezen. In 
2022 zagen we vanaf maart de coronamaatregelen teruglopen en werd ook het reizen 
weer makkelijker. Daarmee samenhangend zien we het luxe verzuim weer oplopen. In de 
gemeente Steenbergen is het verzuim van 2 in 2020-2021 gestegen naar 13 in 2021-2022.

Het aantal 18-r'ers zonder startkwalificatie dat wordt begeleid door RMC- 
trajectbegeleiders is dit jaar toegenomen in de hele regio West-Brabant. In de gemeente 
Steenbergen is dit aantal met ongeveer 10Vo gestegen van 50 naar 57 jongeren (tussen 18 
en 23 jaar).

Op basis van cijfers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap blijkt het 
percentage voortijdig schoolverlaters (jongeren tussen 18 en 23 jaar die zonder 
kwalificatie en schoolinschrijving) over de gehele regio gestegen te zijn van 1,7Vo naar 
2,0Vo. Landelijk is dit percentage 1,870Zo. Dit is vooral te wijten aan de krappe 
arbeidsmarkt. Werk is een aantrekkelijk alternatief voor school voor steeds meer 
jongeren. In de gemeente Steenbergen is het percentage voortijdig schoolverlaters 
gestegen van 1,1407o naar 1,8507o.

Aanvullende informatie

De netwerksamenwerking neemt van het RBL alleen niveau 1 af, de verzuimadministratie.

De leerplichtambtenaren en RMC-trajectbegeleiders van de gemeenten Bergen op Zoom, 
Halderberge, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht werken vanuit de netwerksamenwerking 
gezamenlijk aan het verder terugdringen van verzuim en voortijdig schoolverlaten onder 
aansturing van een regionale coördinator. Zij werken volgens de uitgangspunten van het LMC- 
uitvoeringsplan (Lokale Meld- en Coördinatiefunctie). Dit uitvoeringsplan is aanvullend op het 
regionale plan. In het LMC- uitvoeringsplan worden, in het verlengde van de regionale kaderbrief, 
de kaders, beleidsontwikkelingen en speerpunten van de netwerksamenwerking in West-Brabant 
West geschetst en staan de ambities voor de komende járen beschreven.

De leerplichtambtenaren en RMC trajectbegeleiders doen hun werk via een bijzondere 
constructie voor jongeren tussen de 5 en 23 jaar die woonachtig zijn in het gebied dat de vijf 
gemeenten gezamenlijk bestrijken. Er wordt gewerkt met een centrale werkwijze, gezamenlijk 
beleid, maar decentrale uitvoering met vijf standplaatsen.
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De constructie van de netwerksamenwerking van team West heeft als voordeel dat vooral de 
lokale lijnen rondom jongeren snel gelegd zijn. Uitvoerende professionals kennen elkaar, eikaars 
werkwijze en contact is snel gelegd. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van de regionaal 
beschikbare kennis van collega's. De korte lijnen en slagkracht zijn ook op ambtelijk niveau terug 
te zien: beleids- en/of financiële thema's worden eensgezind opgepakt.

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen 
de secretaris,

M.J.P. de Jongh

de bun

R.P.van den Belt, MBA
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