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Jaarverslag GRO/Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden-Gelre 2015-2016
INHOUD VOORSTEL
Het jaarverslag ter kennisname aannemen.
1 Wat is de aanleiding?
Het 3e jaarverslag van het Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden-Gelre (RBL Midden-Gelre)
beschrijft voor het schooljaar 2015-2016 de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van
leerplicht en kwalificatieplicht voor jongeren tot 18 jaar en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
(RMC) voor jongeren van 18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie. Het RBL Midden-Gelre voert de taken
voor de leerplicht uit voor de gemeenten Arnhem, Duiven, Overbetuwe, Rheden, Rijnwaarden,
Rozendaal, Westervoort en Zevenaar. De taken voor kwalificatieplicht en RMC voert het RBL ook uit
voor Lingewaard en Renkum.
2 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?
- Wet Gemeenschappelijke Regelingen
- De Leerplichtwet
- De Wet Educatie en Beroepsonderwijs
- De Wet op het Primair Onderwijs
- De Wet op het Voortgezet Onderwijs
3 Wat willen wij bereiken?
In dit jaarverslag vindt u de speerpunten, activiteiten en resultaten van het Regionaal Bureau
Leerlingzaken Midden-Gelre (RBL Midden-Gelre) van het schooljaar 2015-2016. Hieronder vindt u de
belangrijkste activiteiten en resultaten van 2015-2016.
Het aantal verzuimende leerlingen tot 18 jaar in 2015-2016 voor de gemeente Rheden is 33
(vergeleken met 233 in 2014-2015). Met de inzet van preventieve spreekuren wordt langdurig of
omvangrijk verzuim voorkomen. Dit leidt tot een afname van het aantal meldingen signaalverzuim. In
63% van de verzuimgevallen hervat de leerling de schoolgang.
Daarnaast werkt het RBL Midden-Gelre met de samenwerkingsverbanden Voortgezet Onderwijs aan
een aanpak om thuiszitten te voorkomen en de periode van thuiszitten zo kort mogelijk te houden. De
eerste stap daarvoor was het in beeld brengen van de thuiszitters. In de gemeente Rheden is in het
schooljaar 2015-2016 een afname van 25% van het aantal thuiszitters. In vergelijking met 20142015 ging het aantal thuiszitter van 19 naar 6. Echter de complexiteit van problemen rond thuiszitters
neemt toe. Het is moeilijker om hen terug naar het onderwijs te leiden. Mede hierdoor is het aantal
vrijstellingen op grond van psychische en lichamelijk beperkingen toegenomen. Bij schooluitval
begeleidt de consulent van het Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten (RMC),
waar mogelijk, terug naar een opleiding. Veel jongeren hebben echter ook op andere terreinen
ondersteuning nodig, bijvoorbeeld richting werk of bij persoonlijke problemen.
In Rheden is het aantal voortijdig schoolverlaters in 2015-2016 vergeleken met het schooljaar ervoor
9% gestegen. Deze stijging is onder andere een gevolg van de registratie van de preventieve
verzuimaanpak.
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De aanpak van verzuim bij jongeren van 18 tot 23 jaar is op steeds meer scholen op orde. Het aantal
verzuimmeldingen is hierdoor met 42% gestegen. De gemelde leerlingen zijn begeleid en/of per brief
benaderd. Van de begeleide leerlingen heeft 85% de schoolgang hervat.
In het schooljaar 2015-2016 is er een afname van 18% van uitgeschreven jongeren die bij RBL
Midden-Gelre gemeld of geregistreerd zijn. In september 2016 is 51% van de jongeren aan een
opleiding begonnen. Daarnaast is 20 % van de jongeren aan het werk.
Speciale aandacht is er voor de oud-voortijdig schoolverlaters. Eens per jaar brengen we met behulp
van het inlichtingenbureau de inkomenssituatie van deze groep in beeld. Tevens wordt er gekeken
naar de schoolloopbaan van de jongeren en of zij in de tussentijd een startkwalificatie behaald
hebben. De jongeren zonder opleiding, startkwalificatie, werk en/of een uitkering worden door RBL
Midden-Gelre benaderd. Dit schooljaar waren dat er 335. In 2015-2016 is er contact geweest met 244
van 335 benaderde jongeren. In totaal hebben 90 jongeren ondersteuning gekregen van RBL MiddenGelre (42), het sociaal wijkteam (8) of een andere instantie (40). Hieronder vallen Regionale Sociale
Dienst De Liemers, Stichting Welzijn Lingewaard, Radar en 2GetThere. Sommige jongeren werden
ondersteund door meerdere organisaties in een combinatie traject.
4 Wat gaan wij ervoor doen?
Niet van toepassing.
5 Wat gaat het kosten?
Bekostiging van de uitvoering gaat deels via de RMC-regio, vanuit Rheden wordt de inzet van de
leerplichtambtenaren gefinancierd.
6 Wat zijn de risico’s?
Niet van toepassing.
7 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?
Niet van toepassing.
8 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?
Niet van toepassing.
9 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?
Evaluatie van het gevoerde beleid vindt jaarlijks plaats.
De Steeg,
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