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Kadernota 2018 Leerplicht en voortijdig schoolverlaten
1. Beleidsplan 2017-2020 RBL BNO

Advies
Een positieve zienswijze te geven op het Beleidsplan 2017-2020 van het Regionaal
Bureau leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost.
Aanleiding
Het RBL BNO voert namens deelnemende gemeenten wettelijke leer-en
kwalificatieplichttaken uit en geeft uitvoering aan de regionale aanpak voortijdig
schoolverlaten en kwetsbare jongeren. De kadernota Beleidsplan 2017-2020 beschrijft
de ambities en lijnen waarlangs het RBL BNO zich de komende jaren ontwikkelt
en invulling geeft aan haar taken. De gemeenteraad kan via een zienswijze aangeven of
zij het met deze uitgangspunten eens (= positief) of oneens (=negatief) is.
Na vaststelling van de kadernota 2018 volgt uitwerking hiervan in de begroting die in
april 2017 naar de gemeenten wordt gestuurd.
Beoogd resultaat
Het algemeen resultaat dat beoogd wordt, is een goede handhaving van de leerplichtwet
en aanpak van voortijdig schoolverlaten en kwetsbare jongeren. De geformuleerde
ambities voor de periode 2017-2020 zijn:
 Onze regio heeft het laagste percentage voortijdig schoolverlaters in Nederland;
 In onze regio zit geen enkel leerplichtig kind langer dan drie maanden thuis
zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg;
 In onze regio komt geen kwetsbare jongere (16-23) tussen wal en schip: alle
jongeren die niet in staat zijn om een startkwalificatie te behalen zijn in beeld en
hebben een duurzame werkplek, passende dagbesteding of volgen een traject
naar werk of zorg.
Nadere toelichting
Het RBL BNO gaat voort op de ingeslagen weg. De resultaten zijn goed. Het aantal
voortijdig schoolverlaters in onze regio is gedaald van 2,2% naar 1,3%. Landelijk gezien
behoort het RBL BNO tot de regio’s met het laagste percentage voortijdig schoolverlaters.
Het RBL BNO bereikt haar doelstellingen, speelt goed in op nieuwe ontwikkelingen en legt
lokaal, regionaal en landelijk de nodige verbindingen.
Met ingang van 1 augustus 2016 is de doelgroep van de Regionale Meld- en
Coördinatiefunctie uitgebreid. Ook jongeren van 16 tot 23 jaar voor wie het behalen van
een startkwalificatie niet haalbaar is, behoren nu tot de doelgroep van het RBL BNO. De
taak is om deze groep kwetsbare jongeren in onze regio te monitoren en regie te voeren
op het vervolgtraject.
Het RBL BNO heeft voldaan aan haar taakstelling. Ten opzichte van 2012 het RBL BNO
een bezuiniging doorgevoerd van ruim 19%.
De gemeentelijke bijdrage is gebaseerd op een bedrag van € 2,27 per inwoner. Voor
2018 en volgende jaren is voor Boxmeer een bijdrage begroot van € 64.677.
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