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Samenvatting
De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsgebieden samen met andere gemeenten. Dat geldt
ook voor het taakveld leerplicht en voortijdig schoolverlaten. Deze samenwerking is vorm gegeven
door middel van een gemeenschappelijke regeling. Het Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig
Schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO) legt de raden van de deelnemende gemeenten het
Beleidskader 2017 voor.
Voorgesteld besluit:
Wij stellen u voor een positieve zienswijze te geven op de inhoudelijke koers van het RBL BNO
zoals vastgelegd in Kaderstellende notitie 2017.
Als bijdrage vanuit gemeente Boekel voor 2017 € 22.276 opnemen in de begroting.

Inleiding/probleemstelling:
Om de raden beter te informeren en te betrekken bij Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) is in
regionaal verband afgesproken voor al deze regelingen eenzelfde beleids- en begrotingscyclus te
hanteren. Dit geldt ook voor het Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant
Noordoost (RBL BNO). Dit houdt onder meer in dat alle betrokken gemeenteraden om de
zienswijze wordt gevraagd op het voorgenomen beleid. Deze voornemens zijn verwoord in de
Kaderstellende notitie 2017 van het RBL BNO. Bij een positieve zienswijze wordt deze uitgewerkt
in de begroting 2017.
Het RBL BNO voert namens deelnemende gemeenten wettelijke leerplichttaken uit en dringt
voortijdig schoolverlaten terug. Dat zal zij ook in 2017 blijven doen vanuit de ambities zoals die in
de kadernota voor 2017 zijn verwoord. Hiervoor gaat zij door op de ingeslagen weg omdat de
resultaten goed zijn. Preventief werken en de aanpak van schoolverzuim en verder terugdringen
van voortijdig schoolverlaten zijn de kern hiervan. Nieuw is de aandacht voor jongeren in een
kwetsbare positie. Dit zijn jongeren die niet in staat zijn een startkwalificatie te behalen.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Het RBL BNO gaat in 2017 verder op de ingeslagen weg zoals geformuleerd in het
beleidsplan 2013-2016.
Het RBL BNO geeft in 2017 uitvoering aan de plannen zoals geformuleerd in de notitie:
“Speerpunten vsv en kwetsbare jongeren 2016-2020” Dit betekent onverminderd
aandacht voor voortijdig schoolverlaten en uitbreiding van de RMC doelgroep: In het
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schooljaar 2016-2017 zal gestart worden met het in beeld brengen en monitoren van
jongeren zonder startkwalificatie voor wie onderwijs geen optie meer is.
Ter informatie wordt het jaarverslag RBL BNO 2014-2105 bijgevoegd waarin verslag wordt
gedaan van de uitvoering in afgelopen schooljaar. Daarin is te lezen dat het voortijdig
schoolverlaten wederom gedaald is. Dit is mede te danken aan de opzet en werkwijze binnen een
regionaal leerplichtbureau:
- door de samenwerking in één bureau tussen leerplicht en RMC blijft informatie over jongeren
behouden, ook als ze niet meer leerplichtig zijn
- leerplichtambtenaren zijn gekoppeld aan scholen. Zij spreken hier de leerlingen, de ouders en de
scholen aan op hun verantwoordelijkheid.
- er wordt eenduidig gewerkt. Verzuim van 18- en 18+ jongeren wordt op dezelfde wijze opgepakt.
Het RBL BNO is werkzaam op de ROC’s waar het grootste deel van de leerlingen uit regio
Brabant Noordoost onderwijs volgt.
- vroegtijdige signalering van achterliggende problematiek bij schoolverzuim. Dat is van groot
belang zodat snel en adequaat de juiste hulp ingezet kan worden, waardoor hoge kosten voor de
samenleving worden voorkomen.
Verder is ter informatie bijgevoegd de notitie Speerpunten aanpak voortijdig schoolverlaten en
arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren 2016-2020.
De aanpak voortijdig schoolverlaten door het RBL wordt structureel gemaakt. Deze aanpak wordt
samen met de arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren ondergebracht in het regionaal overleg onder
de vlag van Agri Food Capital. Het RBL BNO neemt hier actief aan deel in de stuurgroep VSV en
Kwetsbare jongeren. Als speerpunten voor de komende jaren zijn geformuleerd:
- overgangen tussen diverse onderwijsinstellingen
- overbelaste jongeren (plusvoorziening)
- stage- en leerwerkplekken voor kwetsbare jongeren die nog op school zitten
- arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren.
Beoogd resultaat:
Het algemeen resultaat dat beoogd wordt, is een goede handhaving van de leerplichtwet en
aanpak van voortijdig schoolverlaten. Dit geldt voor al het onderwijs: basisscholen, voortgezet
onderwijs, speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (ROC’s). Specifieke ambities
voor 2017 zijn:
1. Voorkomen en aanpak van langdurig thuiszitters;
2. Voortzetten van huidige succesvolle aanpak van voortijdig schoolverlaters (vsv);
3. In lijn met nieuwe landelijke en regionale afspraken aanpak van jongeren die niet in staat zijn
om een startkwalificatie te behalen (uitbreiding VSV-doelgroep; kwetsbare jongeren).
Argumenten:
1.1 Kadernota 2017 bouwt voort op bestaande beleid: resultaten zijn goed
RBL BNO gaat voort op de ingeslagen weg. De resultaten zijn goed. Zo daalde het totaal aantal
relatief verzuimmeldingen van 1.597 in schooljaar ‘11/’12 naar 1.403 in schooljaar ‘14/’15. Ook het
aantal langdurig thuiszitters daalde van 12 bij aanvang van schooljaar ‘14/’15 naar 6 op het einde
van dat schooljaar. Wat het aantal vsv-ers betreft, neemt het RBL BNO landelijk gezien met
1,36% een derde plaats in met het laagste aantal vsv-ers. (zie voor meer cijfers
leerplichtjaarverslag in de bijlage).
1.2 Uitbreiding doelgroep: meer aandacht voor en aanpak van jongeren in kwetsbare positie
In 2017 zal het RBL BNO nadrukkelijk meer aandacht besteden aan jongeren in een kwetsbare
positie. Dit zijn jongeren die niet in staat zijn een startkwalificatie te behalen. Bijvoorbeeld
vanwege hun handicap of verstandelijke beperking. Dit vloeit voort uit landelijke en regionale
afspraken over de aanpak van vsv. In het vsv-convenant van 2016 dat het Rijk met de gemeenten
sluit, is voor het RBL BNO de doelgroep uitgebreid met deze kwetsbare jongeren.
Opmerking:
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Voor zover de landelijke afspraken nu bekend zijn, geeft het Ministerie van OCW geen extra
middelen voor de taken die een uitgebreidere doelgroep met zich meebrengt. Dit betekent dat het
RBL BNO dit vooralsnog binnen de bestaande begroting moet inpassen. Wanneer later dit
voorjaar de RBL BNO-begroting voor 2017 wordt ingediend, verwachten we een definitief
antwoord van het Ministerie te hebben.
1.3 Investeren in kwaliteit
Het RBL BNO blijft investeren in kwaliteit. Dit houdt naast scholing en professionalisering ook
kennisuitwisseling in met soortgelijke Regionale Bureaus Leerplicht en de opname van alle
uitvoerende RBL-medewerkers in het kwaliteitsregister van Ingrado, de landelijke
koepelorganisatie voor leerplicht en voortijdig schoolverlaten (RMC).
Financiële gevolgen en dekking:
Na vaststelling van de kadernota 2017 volgt uitwerking hiervan in een begroting die in april 2016
naar de gemeenten wordt gestuurd. Hierin zal voorgesteld worden de bijdrage per gemeente
gelijk te houden met die van 2016 met uitzondering van de indexering. Indexering is onder meer
nodig om aan verplichtingen te kunnen voldoen die voortvloeien uit cao-afspraken.
De gemeentelijke bijdrage in 2017 is gelijk aan de gemeentelijke bijdrage van 2016 met
uitzondering van indexatie van de personeelskosten. Het RBL BNO stelt de begroting van
2017 op waarin de personeelskosten die kunnen volgen vanuit cao-afspraken
geïndexeerd worden met 3% tot een bedrag ad € 17.840.
De totale bijdrage van gemeente Boekel aan het RBL BNO is voor 2017 begroot op € 22.276.
Dit leidt tot een mutatie voorjaarsnota 2017 met € 476 (was: € 21.800).
Risico’s:
Door veranderingen in rijksbeleid zijn voor 2017 wijzigingen op onderdelen niet uit te sluiten.
Communicatie:
Geen bijzondere acties vereist.
Uitvoering en evaluatie:
Het RBL BNO voert de plannen conform afspraken uit en legt daar verantwoording over af.
Voorstel:
Wij stellen u voor een positieve zienswijze te geven op de inhoudelijke koers van het RBL BNO
zoals vastgelegd in Kaderstellende notitie 2017.
Als bijdrage vanuit gemeente Boekel voor 2017 € 22.276 opnemen in de begroting.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris
de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen bijgevoegd:
Kaderstellende notitie 2017 RBL BNO
Leerplichtjaarverslag 2014-2015 RBL BNO
Notitie Speerpunten aanpak VSV en arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren 2016-2020
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