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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 2021-2022. 
 
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 24 november 2022 door het bestuur van RBL West-Brabant 
vastgesteld. U wordt geadviseerd de raad voor te stellen het jaarverslag van RBL West-Brabant 2021-
2022 voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Terug naar fysiek onderwijs  
De afgelopen twee jaar werd gekenmerkt door perioden van online onderwijs als gevolg van de 
maatregelen rondom corona. Dit schooljaar is de weg terug naar fysiek onderwijs weer ingezet. Hoewel 
de eerste helft van het schooljaar het onderwijs nog wel te maken had met veel afwezigheid van zowel 
leerlingen als leerkrachten vanwege coronabesmettingen.  
 
  

 
1 Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten 



Met de terugkeer naar fysiek onderwijs zien we het aantal verzuim meldingen weer stijgen. Ook draagt 
de komst van Oekraïense vluchtelingen bij aan de stijging van het (absoluut)verzuim. De Oekraïense 
kinderen en jongeren tussen 5 en 18 jaar behoren tot de leerplichtigen, maar hebben zich vaak niet 
direct na vestiging in onze regio op een school ingeschreven. Voor een groot deel van hen was onderwijs 
immers niet de eerste prioriteit. Zeker niet aangezien men dacht dat het verblijf in Nederland slechts van 
korte duur zou zijn. Zonder schoolinschrijving vallen ze onder de groep absoluut verzuimers.  
 
Daarnaast wordt ook zichtbaar dat het online onderwijs, dat ten tijde van corona is ingevoerd, voor een 
deel van de leerlingen juist erg positief was. Zij moeten wennen aan de terugkeer naar school. Een groter 
gevolg van de pandemie dat wordt waargenomen is het gevolg op de psychische gezondheid van de 
jongeren. Ook de leerachterstanden en toenemende kansenongelijkheid zijn zichtbaar. 
 
In het algemeen merken we bij alle soorten van verzuim dat de problematiek bij de jongeren steeds 
complexer wordt. Het vinden van een passende oplossing vraagt steeds meer maatwerk. 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. 
Wanneer het echt moet, zetten we in op handhaving. 
 
Aanzuigende werking arbeidsmarkt 
In de regio zien we het percentage Voortijdig SchoolVerlaters (VSV) dit jaar stijgen. In deze trend zien we 
de aantrekkingskracht van de krappe arbeidsmarkt terug. Op dit moment is werk een aanlokkelijk 
alternatief voor school. We zien dan ook dat steeds meer jongeren de keuze maken voor werk. 
Daarnaast is opvallend dat een groot deel van de VSV’ers niet eerder een schoolinschrijving heeft gehad. 
Dit betreft met name arbeidsmigranten, buitenlandse studenten en vluchtelingen.  
 
Digitale cijfers 
De belangrijkste gegevens en cijfers van het schooljaar 2021-2022 vindt u in dit jaarverslag. Geheel 
digitaal ook via de website van het RBL, zodat elke lezer sneller de juiste gegevens kan vinden en kan 
inzoomen op de gewenste onderwerpen. 
 
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 met ons op via (076) 
529 81 10 of info@rblwest-brabant.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Cas Christiani, 
Ketenmanager Jeugd Gemeente Breda  

http://rblwest-brabant.nl/wp-content/uploads/2022/12/Jaarverslag-RBL-West-Brabant-2021-2022.pdf

