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Vo
oorwoord
d en sam
menvattin
ng
Voo
or u ligt het ja
aarverslag ovver schooljaa
ar 2017/2018
8 van het Reg
gionaal Bure
eau Leerplichht (RBL). In dit jaarverslag
porteren zij over de resultaten op het gebied van leerplicht, kw
walificatieplic
cht en de Reggionale Meld
d- en
rapp
ördinatiefuncttie Voortijdig Schoolverla
aten (RMC-fu
unctie). Het regionaal uitv
voeren van d eze taken heeft vele
Coö
voorrdelen, zoalss eenduidig beleid, een hogere kwalitteit, efficiency
y en schaalv
voordelen, enn makkelijk samenwerken
n
met andere regio
onaal georga
aniseerde pa
artners zoalss scholen.
n de kans krijjgen zich te o ntwikkelen om een
Alle kinderen in Nederland hebben rechtt op onderwij s en moeten
or hun toekomst. Door zicch te ontploo
oien en onde
erwijs te volg en, worden zij toegerust om
posiitieve basis te leggen voo
ergroten zij d e kans op een arbeidsplek die aanslluit bij hun ta
alenten en
deel te nemen aan de samenleving en ve
interresses.
dewerkers va
an het RBL zetten zich elke dag met h art en ziel in om schoolv
verzuim en tthuiszitten tegen te gaan,,
Med
scho
ooluitval te voorkomen en jongeren te
e begeleiden
n naar een po
ositieve, zelfstandige
f
toeekomst. Dit doen zij same
en
uders, onderrwijs, jeugdhulp en anderre relevante partijen. Hierin is maatweerk essentieel. Elke jongere
met jongeren, ou
aal. De oplos
ssing die voo
or de ene jon
ngere passen
nd is, is dat n iet altijd voo
or de ander.
heefft zijn of haar eigen verha
uurlijk is het RBL bij het behalen van deze doelen
n afhankelijk van de jongere zelf, oudders en netwe
erkpartners.
Natu
g schooljaar de landelijke
e methodischhe aanpak sc
choolverzuim
m
Het RBL is consstant in ontwikkeling. Zo is in het vorig
mplementeerrd, het interne proces bij absoluut verrzuim verbete
erd en gaan medewerkerrs van het RBL vanaf
geïm
elopen schoo
oljaar bij alle vsv’ers op huisbezoek w anneer ze niet op een andere manieer te bereiken
n zijn. Ook iss de
afge
ambtenaar’ vervangen door ‘consule nt leerplicht’, om slechts een paar vooorbeelden te
e noemen. Deze
naam ‘leerplichta
uur van continu verbetere
en en openstaan voor ve
ernieuwing ju
uich ik enorm
m toe.
cultu
In dit jaarverslag
g geeft het RBL inzicht in de belangrijjkste cijfers en trends. Zo
o daalt het veerzuim in de regio en ligt het
huiszitters la
aag, maar zijn
n er wel veell kinderen die
e geoorloofd
d niet naar scchool gaan. Bij voortijdig
aanttal officiële th
oolverlaters valt op dat het RBL steed
ds meer jong
geren bereiktt, maar dat jo
ongeren relaatief vaker hu
un eigen weg
g
scho
kiez
zen. In het jaa
arverslag vin
ndt u de duiding bij deze en andere ontwikkelingen en de voorrnemens en acties die he
et
L eraan kopp
pelt.
RBL
a er vanuit dat dit jaarverrslag u een goed inzicht g eeft in de activiteiten va
an het RBL e n de resultatten die zij be
ereikt
Ik ga
hebben.

Fred
d van Trigt
estuur Holland Rijnland
Lid Dagelijks Be
der voor het Regionaal Bu
ureau Leerpllicht
Porttefeuillehoud

.
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Inle
eiding
Alle kinderen in Nederland hebben rechtt op onderwij s. Door het volgen van onderwijs kunnnen jeugdig
gen zich
ontp
plooien en on
ntwikkelen. Door het behalen van een
n startkwalificatie voldoen
n zij aan het minimale niv
veau dat nod
dig is
om een goede kans te make
en op de arbe
eidsmarkt en
n mee te doe
en in de same
enleving. Dee missie van het RBL is het
waa
arborgen van
n het recht op
p onderwijs van 5- tot 23--jarigen. Dez
ze missie kom
mt als hoofdddoelstelling terug in het
‘’Beleidsplan Lee
erplicht en RMC 2018-20
022’’ dat gem
meenten hebben vastgesteld: alle jonggeren tussen
n de 5 en 23
3 jaar
die daartoe in sttaat zijn, volg
gen onderwijs tot zij een s tartkwalifica
atie hebben behaald. Waanneer het re
echt op onderwijs
et gedrang komt – bijvoo
orbeeld door een gebrek aan aanbod – heeft het RBL een belaangrijke sign
naalfunctie.
in he
De juridische ka
aders waarbin
nnen het Reg
gionaal Bure
eau Leerplich
ht Holland Rijnland
j
(RBL)) opereert zijn de
Leerplichtwet (vo
oor minderja
arigen) en de
e RMC-wetge
eving (voor meerderjarige
en):
Leerplichtwet
Alle kinderen in de leeftijd va
an 5 tot en met 15 jaar die in Nederla
and wonen, zijn leerplichttig. Zij moete
en ingeschrevven
zijn op de schoo
ol en onderwijs volgen op
p de school w aar ze staan
n ingeschrev
ven. De leerpplicht duurt to
ot en met hett
eind
de van het scchooljaar waa
arin het kind 16 jaar word
dt. Met de kw
walificatieplic
cht wordt de leerplicht verlengd tot de
e
dag dat de leerling een startkwalificatie heeft gehaald
d, of tot de dag waarop de leerling 188 jaar wordt. Een
starttkwalificatie is (minimaal) een vwo-diploma, havo
o-diploma of een mbo-dip
ploma op niveeau 2 of hoger.
RMC
C-wetgeving
g
Naa
ast de leerplicchtwet voert het RBL de RMC-functie
e uit. Deze sttaat voor ‘Re
egionale Meldd- en Coördinatiefunctie’
et betreft hierr jongeren va
an 18 tot 23 jaar. Doel van de RMC-w
wetgeving is het scheppen
voorrtijdig schoollverlaten. He
en voor jonge
eren om de voor hen hoo
ogst haalbare
e en meest passende ondderwijs- en/o
of
van voorwaarde
arbe
eidsmarktpossitie te bereikken. De RMC
C-functie om vat drie take
en:
 Zorgdra
agen voor goe
ede registrattie van alle jo
ongeren tuss
sen 18 en 23 jaar die niett op school zitten en nog
geen sta
artkwalificatie
e behaald he
ebben.
 In beeld
d brengen en begeleiden van jongere n die zijn uitg
gevallen, gerricht op teruggleiden naar school, werkk of
een com
mbinatie daarrvan.
 Coördineren en initië
ëren van sam
menwerking t ussen partijen die te ma
aken hebben met deze jo
ongeren en he
et
onderho
ouden van dit netwerk.
Leeswijzer
In dit jaarverslag
g rapporteertt het RBL ove
er haar inzett in afgelopen
n schooljaar. Het verslagg is gestructu
ureerd langs de
volg
gende doelste
ellingen. We
e rapporteren
n hierbij over onze inzet en geven de belangrijkstee trends in de
e regio en in uw
gem
meente weer..
1. Wij drag
gen bij aan het terugdring
gen van onge
eoorloofd sch
hoolverzuim
2. Wij drag
gen bij aan het terugdring
gen van thuisszitters
3. Wij drag
gen bij aan het tegen gaa
an van voortijjdig schoolve
erlaten
Het is belangrijkk te realiseren
n dat slechts
s een zeer be
eperkt deel van de kinderren en jongeeren in uw ge
emeenten in
conttact komt me
et het RBL. Het grootste gedeelte van
n hen gaat ‘g
gewoon’ naarr school. Vann de ruim 90 duizend
men met lee
deren en jong
geren (5 tot 23) in de regio zijn er vorrig jaar slechts 4% in aan
nraking gekom
erplicht of RM
MC.
kind
Dit plaatst één en ander in perspectief.
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Doe
elstelling 1 - Wij dragen bij aan het terugdringen van
n ongeoorlo
oofd schoo
olverzuim
1.1 Inleiding
Uit onderzoek1 blijkt dat kind
deren die vaa
ak verzuimen
n van school een grotere kans hebbeen om uit te vallen. Dat
indirrect doel, hett voorkomen
n van schoolu
uitval, is de b elangrijkste reden dat he
et RBL zich i nzet voor he
et terugdringen
van ongeoorlooffd schoolverzzuim. Daarna
n direct doel: het tegenga
aast is er een
aan van schooolverzuim is
s op zichzelff een
wetttelijke taak van het RBL.
De eerste verantwoordelijkhe
eid voor het aanpakken v an verzuim ligt bij de school. Pas alss een leerling
g vaker
ongeoorloofd ve
erzuimt (minim
maal 16 uur in vier weke n) kan het RBL aan zet zijn. De schoool meldt het verzuim en
geefft daarbij aan
n of actie gew
wenst is. Via
a DUO komt d e melding bij het RBL binnen. Het R BL stemt aff met school en
gaatt met de leerrling en zijn ouder(s)/ verrzorgers in ge
esprek om de reden van het verzuim
m te bepalen. Verzuim kan
n
nam
melijk een sig
gnaal zijn van
n achterligge
ende problem
matiek. In alle
e gevallen ga
aat het RBL s amen met de leerling, zijn
ers en eventu
ueel andere instanties op
p zoek naar een oplossing. Samen woorden afspra
aken gemaakkt
ouders/verzorge
om het verzuim te stoppen. Het RBL volg
gt altijd de vo
oortgang zod
dat de leerling zo snel moogelijk weer volledig
mee
edraait op scchool. Het RB
BL handhaaftt alleen als d it een positie
ef effect heeft op de jonggere of zijn ouders.
Lang niet alle ve
erzuimmeldin
ngen leiden tot een gesprrek met RBL
L. Zo is vaak sprake van d ubbele of herhaalmeldin
ngen
of geeft school aan dat actie
e vanuit het RBL niet gew
wenst is. Som
ms voldoet de
e melding nieet aan de voo
orwaarden,
bijvo
oorbeeld omdat er sprake
e is van ziekteverzuim. H et verzuim dat daadwerk
kelijk geconsstateerd word
dt ligt daarom
m
flink
k lager dan het aantal verrzuimmelding
gen. In de grrafiek linkson
nder ziet u he
et totaal aanttal verzuimm
meldingen,
rech
htsonder het geconstatee
erd verzuim per schoolso
oort.

...en daarm
mee ook flink minder
constateringen
Geconstateerd verzuim per schooljaaar
soort
en schools

Miinder verzuim
mmeldingen, met name
va
anuit het MBO
O...
Aa
antal gemelde
e leerlingen per
schooljaar en schoolsoort
3000
0

3 000

2500
0

2 500

2000
0
1649

MBO

1529
1259

1500
0

2 000

MBO
O

VO

VO

1500
PO

1000
0
500
0

776
6
1000

880

973

2015-2016

2016-2017

857

0

500

PO
568

439

723
3

755

674

2016
2015-2

2016-20
017

2017-20118

0
2017-2018

1

Harrtkamp, J. P. (20
005). Monitor vo
oortijdig schoolv
verlaten Rotterd
dam 2005: 4e - metingschooljaa
ar
2003
3/2004. Amsterd
dam: Desan Ressearch Solutions.
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1.2 Flink mind
der verzuim
m in de regiio
Het totaal aantal verzuimmeldingen in de
e regio is hett afgelopen schooljaar flin
nk afgenomeen. Hierdoor daalt ook he
et
aanttal verzuimco
onstateringe
en. Vooral de
e dalende tre nd bij het MB
BO valt op. Waar wij tweee jaar terug bijna 800
cons
stateringen van MBO-verzuim deden, waren dat e r in het afge
elopen schoo
oljaar nog nieet eens 450. De vraag is of
p het MBO. W aarschijnlijk
k spelen er andere zakenn mee die he
et melden
er echt zoveel minder wordt verzuimd op
beïn
nvloeden. Op
p mboRijnlan
nd is bijvoorb
beeld het verz
rzuimportaal vernieuwd. In dit nieuwee portaal kunn
nen jongeren
n
zich
h relatief makkkelijk ziek melden. Dit he
eeft er waarsschijnlijk toe geleid dat jongeren die v oorheen ong
geoorloofd
afwe
ezig waren, dit jaar geoorloofd afwezig zijn. Het R BL heeft de
e onbedoelde
e effecten va n het verzuim
mportaal dit jaar
aangekaart bij mboRijnland. MboRijnland
d ziet dezelfd
de ontwikkeling en neemt hier voor voolgend schooljaar actie op,
door eerder naa
ar de GGD do
oor te verwijz
zen bij ziekte
everzuim. He
et RBL legt ja
aarlijks schooolbezoeken af. Hier
motiveren en insstrueren we scholen om tijdig en corre
rect te melde
en. Wanneer verzuimcijfeers sterk oplo
open of juist
dale
en is dit vanzzelfsprekend onderwerp van gesprek..

1.3 Verzuimre
ecidive daalt
In de gesprekke
en met jongerren proberen
n onze consu
ulenten en ca
asemanagers
s de oorzaakk van het verrzuim boven tafel
n oplossing te zoeken. Deze gesprekkken zijn onze
e mogelijkhe
eid om het geedrag van de
e jongere en//of
te krrijgen en een
ouders te beïnvloeden. Wat we willen: de
e jongere na
a een eerste gesprek niet nogmaals teerugzien als verzuimer. De
zuimrecidive is daarom één van de be
elangrijkste i ndicatoren om de impactt van ons weerk te monito
oren.
verz
ws is dat dezze verzuimrecidive licht d aalt. Zo’n éé
én op de zes verzuimers (17%) zagen
n we vorig
Het goede nieuw
scho
ooljaar meerrdere keren tterug. Twee jaar terug wa
as dat nog meer dan één
n op de vijf (222%).
Verzuimrecid
dive daalt ges
staag
Welk aandeel geconstateerde verzuime
ers zien we in hetzelfde schooljaar
vaker terug?
22%
%
21%
17%

2015-2
2016

20
016-2017

2017-2018
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1.4 Regionale verschillen zijn klein
n
Van
n elke honderrd jongeren in de regio is
s er gemidde
eld één waarb
bij het RBL verzuim consstateert. De verschillen
tuss
sen gemeentten zijn hierb
bij klein. In Oe
egstgeest (1 ,0%) en Tey
ylingen (1,1%
%) is het aanddeel verzuim
mende jongerren
het laagst, in Ka
atwijk (1,6%) en Voorscho
oten (1,5%) h et hoogst. Verklaringen voor deze v erschillen zijjn niet
eenv
voudig te ge
even. In alle gemeenten daalt het verzzuimpercenta
age. Zoals eerder gezegdd is dat met name het ge
evolg
van het dalende
e aantal verzu
uimmeldinge
en.
Jon
ngeren uit Oegstgeest en
n Teylingen verzuimen h et minst
Aan
ndeel jongere
en 5 tot 23 wa
aarbij verzuim
m werd gecon
nstateerd in 20
017-2018
Oegstgeest

1,0%

en
Teylinge

1,1%

Noordwijjk

1,2%

Zoeterwoud
de

1,2
2%

m
Hillegom

1,2
2%

aag en Braassem
m
Ka

1,2%

Lissse

1,3%

ut
Noordwijkerhou

1,3%

Leiderdorrp

1,3%

Regio

1,3%

Leide
en

1,4%

Voorschote
en

1, 5%

Katwijjk

1,6%

1.5 Verzuim van minderjjarigen
Het wettelijk kad
der voor verzzuim bij minderjarigen is a nders dan bij meerderja
arigen. Dit weettelijk kaderr biedt het RB
BL
bij minderjarigen
n zowel een indirect (voorkomen van schooluitval) als een dire
ect doel (tegeengaan van verzuim). Bij
mee
erderjarigen is er geen we
ettelijke verp
plichting om n aar school te gaan. Het tegengaan v an verzuim bij 18-plusse
ers
heefft dus alleen een indirectt doel (voorko
omen van scchooluitval). Meer hierove
er in hoofdstu
tuk 3 – ‘voork
komen en
terugdringen van
n voortijdig schoolverlate
en’
De verschillen in
n doelstelling
gen betekent dat de aanp
pak en wijze van afdoenin
ng van het scchoolverzuim
m verschilt.
Daa
arbij verschillen de schoo
olsoorten: bij verzuim van
n meerderjarigen gaat hett vrijwel altijdd om verzuim
m op het MBO
O,
terw
wijl verzuim van minderjarrigen hoofdzakelijk op he
et VO plaatsv
vindt. De parrtners in de a anpak zijn dus anders. In de
gende paragrrafen lichten wij enkele opvallende tre
ends toe als het gaat om verzuim vann minderjarig
gen en
volg
mee
erderjarigen:
1.5.1 Flink minder
d spijbelverrzuim gecons
stateerd
Bij minderjarigen
n onderscheiden we 3 typ
pen verzuim:
 Luxe ve
erzuim: op vakantie gaan
n buiten de s choolvakanttie zonder toestemming v an school.
 Spijbelv
verzuim: herrhaaldelijk te
e laat komen of afwezig zijn, waarbij er geen sprakke is van ach
hterliggende
problem
matiek. Bij spiijbelverzuim tot 60 uur ka
an als sanctie
e een Halt-m
maatregel woorden opgeleg
gd
 Overig verzuim: ve
erzuim dat nie
et onder spijb
belverzuim en luxe verzu
uim valt. Dit v erzuim hang
gt vaak same
en
met ach
hterliggende problemen van de leerlin
ng. Zo kan ee
en leerling re
egelmatig verrzuimen omd
dat hij of zij
binnen het gezin zorrgtaken op zich neemt wa
aardoor onvo
oldoende tijd
d voor schooll overblijft.
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Vee
el mensen asssociëren lee
erplicht met ‘luxeverzuim’: het op vaka
antie gaan buiten de schooolvakanties
s. Dit type
verz
zuim vormt echter maar een zeer klein deel (6%) van alle verz
zuimmeldingen 18- min. H et RBL hou
udt zich meer
beziig met ‘spijbe
elverzuim’ en
n ‘overig verz
zuim’. Het affgelopen jaarr is er flink minder spijbellverzuim gec
constateerd. Het
erzuim is ruw
wweg gelijk gebleven.
overrig en luxeve
Minder spijbellverzuim gec
constateerd
econstateerd verzuim per type, minderjjarigen
Ge
150
00
8
87
101
100
00

1 07

75
51

m
luxe verzuim

590
6 19

overig verzuim
spijbelverzuim

50
00
55
51

514

2015--2016

2016-2017

4 17

0
2017
7-2018

Voo
oral bij minde
erjarigen die op het MBO Rijnland zittten wordt min
nder spijbelverzuim gecoonstateerd. Als eerder
genoemd zetten
n wij vraagtekkens of deze
e kinderen eccht minder sp
pijbelen. Het nieuwe verzzuimportaal speelt daar
verm
moedelijk een
n belangrijke
e rol. Ook op scholen voo
or Voortgeze
et Onderwijs constateren wij minder spijbelverzuim
m.
De verklaring vo
oor deze daling is moeilijk
ker te geven. Wij hebben
n geen aanwiijzingen dat h et meldgedrag van deze
e
scho
olen is veran
nderd. Onze regio is in ieder geval ge
een uitzonderring. Ook lan
ndelijk daalt h et spijbelverzuim de laa
atste
jaren2 .
1.5.2 Minder vaa
ak HALT en PV
Het RBL werkt sinds 2017 met de Metho
odische Aanp
pak Schoolve
erzuim (MAS
S). Kenmerkeend voor de methodiek iss de
sterkere nadruk op preventie
e en vrijwillige jeugdhulp als middel om verzuim te
egen te gaann. De strafrec
chtelijke routte
word
dt slechts ing
gezet indien andere midd
delen zijn uitg
geput. De im
mplementatie van de MAS
S is terug te zien in de
afha
andelingen van het verzu
uim. De strafrrechtelijke ro
outes van een Halt-verwijzing of een P roces-Verb
baal worden
mind
der vaak ingezet. Bovend
dien is er relatief minder spijbelverzuim, en juist bij spijbelverzzuim worden
n Halt en PV
inge
ezet.

2

http
ps://www.nji.nl/C
Cijfers-schoolve
erzuim
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Minder spijjbelverzuim en implemen
ntatie MAS le
eiden tot min
nder
handhaven
n
Aandeel gecconstateerd verzuim dat le
eidt tot HALT of PV,
en
minderjarige

15%

10%

7%

5%
PV

4%

Halt

5%
6%

7%
5%

0%
201
15-2016

2
2016-2017

2017-2018

1.6 Verzuim va
an meerde
erjarigen
eidt vaker tot uitschrijven
1.6.1 Verzuim le
Verz
zuimende me
eerderjarigen
n zonder startkwalificatie
e zitten mees
stal op het MBO. Bij de affhandelingen
n van dit type
e
verz
zuim is een duidelijke tren
nd zichtbaar: deze jonge
eren worden relatief vaker uitgeschrevven van de opleiding. In deze
regio is afgespro
oken dat mbo
o-instellingen
n het RBL be
enaderen voordat er uitge
eschreven w ordt. Regelm
matig gebeurrt dit
via een verzuimm
melding waa
arin aangege
even wordt da
at de jongere
e uitgeschrev
ven gaat worrden. De verzuimmelding
r
g is
een middel om vóór uitval in contact te komen met de
e jongere. Daarom moet het stijgendee percentage
e uitschrijvingen
na een verzuimm
melding in ve
erband worde
en gezien m et het stijgen
nde percenta
age jongerenn dat we vóórr uitschrijving
g in
beeld hebben. Dit percentag
ge stijgt. Hierr wordt in parragraaf 3.2 verder op ingegaan.
Ve
erzuim bij me
eerderjarigen relatief vak
ker gevolgd door uitschrijving
va
an school
% 18-plussers dat zich uitscchrijft van sch
hool na gecon
nstateerd verz
zuim
18%

14%
11%

2015
5-2016

2016-2017

2017-20
018
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Doe
elstelling 2 - Wij dragen bij aan het terugdringen van
n thuiszitters
2.1 Inleiding
Kind
deren die lan
ngdurig onge
eoorloofd verz
zuimen noem
men we ‘thuiszitters’, volg
gens de landdelijk afgesprroken definitiie.
Som
ms hebben de
eze kinderen
n geen schoo
olinschrijving
g (‘absoluut verzuim’), soms ook wel ( ‘langdurig re
elatief verzuim’).
gen van ‘thuiszitters’ vee l aandacht. Een aantal ja
aren terug is het thuiszitte
erspact geslo
oten,
Landelijk krijgt het terugdring
waa
arin de ambitie wordt nee
ergelegd om het aantal th
huiszitters da
at langer dan drie maandeen thuiszit te
erug te dringe
en.
Thuiszittersprob
blematiek spe
eelt op alle schoolniveauss, maar in dit hoofdstuk beperken wee ons tot kind
deren met alss
(laattste) schoolin
nschrijving primair of voo
ortgezet onde
erwijs, óf helemaal geen laatste schooolinschrijving
g (bijv.
asie
elzoekers). Thuiszitters die als laatste
e schoolinsch
hrijving MBO
O hadden, zijn
n de facto ‘vooortijdig scho
oolverlaters’.
Dez
ze komen in hoofdstuk drrie aan bod.

soluut verzzuim in de regio
2.2 Minder abs
Kind
deren die nie
et ingeschrevven staan op een school heten ‘absoluut verzuime
ers’ – tenzij e r sprake is van een
vrijs
stelling. Abso
oluut verzuim
m kan verschiillende oorza
aken hebben. Vaak is ond
duidelijkheid over welke onderwijsple
ek
het meest passe
end is voor een kind. Som
ms is er wach
htlijstproblem
matiek. De affgelopen tweee jaar schom
mmelt het aantal
kind
deren zonderr schoolinsch
hrijving op he
et Primair On
nderwijs (PO) en Voortge
ezet Onderwiijs
j (VO) (incl. praktijk- en
ciaal onderw
wijs) zo rond de 50. Verge
eleken met e en jaar terug
g is het absoluut verzuim
m op het PO en VO licht
spec
dale
ende (van 49
9 naar 39 kind
deren). De la
andelijke cijfe
ers over het schooljaar 2017-2018 zijjn nog niet bekend. Overr het
scho
m.
ooljaar 2016-2017 was er ook landelijk sprake va
an een daling
g van het abs
soluut verzuim
Het RBL heeft het afgelopen
n schooljaar flink ingezet om absoluutt verzuim teg
gen te gaan e n de duur van het absolluut
verz
zuim te verko
orten. Met be
ehulp van een Lean-trajecct zijn proces
ssen grondig
g onder de looep genomen
n. Dit heeft erin
gere
esulteerd datt we sneller en adequater kunnen han
ndelen. Wij verwachten dat dit in het huidige scho
ooljaar verde
er
zijn vruchten zall afwerpen.
Abs
soluut verzuim per gemeeente
Laatste schoolins
schrijving: PO
O, VO of SO,
peilmoment juli 2018

Min
nder absoluu
ut verzuim da
an jaar terug
g
Aan
ntal absoluut verzuimers (e
excl. laatste
sch
hoolinschrijvin
ng: MBO) op meetmomentt

20
18

60
50
40

19

16

49

14
39

12
10

30

8

20

6
4

10

2
0

0

9

4

3

3

2

2

2

1

1

1

1

0
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2.3.. Ook langd
durig relatiief verzuim
m neemt af
In de regio ging in juli 2018 slechts één leerling langd
durig (langerr dan vier weken) ongeooorloofd niet naar school. In
juli 2017 waren dit er nog ze
even. De daling van het a antal langdu
urig relatief verzuimers gaaat zeker nie
et altijd gepaa
ard
met terugkeer na
aar school. Sommige van
n de ex-lang durig relatieff verzuimers zijn inmiddeels geoorlooffd afwezig,
omd
dat er sprake
e is van comp
plexe problem
matiek.

Aa
antal langdurrig relatief ve
erzuimers flink gedaald
Aa
antal LRV'ers in regio op meetmoment
10
9
8

7

7
6
5
4
3
2

1

1
0
aug-16

nov-16

feb-17

mei-17

aug-17

nov-17

ffeb-18

m ei-18

2.4 Thuiszitterrs – what’s
s in a name
e?
Naa
ast de 40 ‘offiiciële’ thuiszitters (1 langdurig relatieff verzuimer en 39 absolu
uut verzuimerrs) in juli 201
18 waren er op
g ruim 400 an
ndere kinderen die langd urig niet naa
ar school ging
gen. Dit zijn kinderen me
et een vrijstellling
dat moment nog
eoorloofd verrzuimen (‘risicoleerlingen
n’).
op basis van psyychische en lichamelijke gronden of k inderen die langdurig ge
en is er vrijwe
el altijd sprak
ke van psych
hische of psy
ychiatrische problematiekk, waardoor schoolgang –
Bij deze kindere
zelfs
s op speciale
e scholen – wordt gehind
derd. Beide g roepen zijn groot in verg
gelijking met de ‘officiële’ thuiszitters.
n hun recht op onderwijs kunnen verz
zilveren. Mett de invoeringg van het pa
assend onderrwijs
Het RBL wil dat alle kinderen
et doel dat – waar mogelijk – elk kind
d onderwijs v olgt. De vers
schillen tusse
en kinderen in die versch
hillende
is he
nities blijken in de praktijk vaak klein:: zoals eerde
er gezegd ve
eranderen kin
nderen die eeerst als ‘lang
gdurig relatieff
defin
verz
zuimers’ gere
egistreerd sto
onden, later soms in ‘risiccoleerlingen’. Aan het thu
uiszitten zelff verandert echter niets.
de daarom ra
apporteert he
et RBL in dit jaarverslag o ok over risic
coleerlingen,, hoewel zij f ormeel onde
er de
Med
antwoordelijkkheid van de scholen en samenwerkin
ngsverbande
en vallen. He
et RBL is well continu in gesprek met de
vera
menwerkingsvverbanden en de scholen
n over een passende oplossing voor deze leerlinggen. In parag
graaf 2.6 worrdt
sam
per ingegaan
n op risicolee
erlingen en de
e rol van hett RBL.
diep
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2.5 Meer vrijsttellingen
Terw
wijl het aanta
al officiële thu
uiszitters afn
neemt, is het aantal kinde
eren met een
n vrijstelling w eer iets opg
gelopen vorig
g
scho
ooljaar. Deze
e toename zit met name bij de vrijstellingen op ba
asis van psyc
chische en licchamelijke gronden (5 on
nder
een landelijkee cijfers beke
end, maar in
n het
a). Dit beeld passt overigens in de landelijjke trend: ovver 2017/2018 zijn nog ge
ooljaar 2016-2017 was er ook landelijk sprake va
an een toename.
scho
Aantal vrijste
ellingen neemt weer toe
e
p meetmome
ent juli, per ja
aar
Uitstaande vrijjstellingen op
300
0
250
0
200
0

63
3

50

Overig

53

volgen niet regullier onderwijs (aart
15)

150
0

onderwijs in buitenland (5 onderr c)

100
0

176
6

176

190

2015-2
2016

2016-2017

2017-20
018

lichamelijke en/o
of psychische
oorzaken (5 onder a)

50
0

2.5.1 Aandachtsspunt: vrijstelllingen op ba
asis van psycchische en lic
chamelijke gronden
Met de invoering
g van het passsend onderwijs
r
is het do
oel het aanta
al vrijstellinge
en op basis v an lichamelijke of
psyc
chische gron
nden te doen dalen. Dit doel is in onze
e regio vorig jaar niet beh
haald: het aaantal van dit soort
stellingen is ju
uist verder opgelopen.
vrijs
In ju
uli 2018 ginge
en er in onze
e regio 190 kinderen niett naar schooll vanwege ee
en vrijstellingg op basis va
an psychisch
he of
licha
amelijke gron
nden. Soms is een vrijste
elling, al dan niet voor de
e duur van de
e leerplicht n iet te voorko
omen. Ruim de
helftt van deze kiinderen woont in/gaat da
agelijks naar een instelling. Velen van
n hen hebbenn een vrijstelling voor de
duur van de leerrplicht. Het zijn kinderen die ernstig v erstandelijk en/of meervo
oudig licham
melijk beperktt zijn. Deze
groe
ep is op geen
n enkele wijzze in staat tott het volgen van onderwijs – zelfs nie
et voor een p aar uur per week.
Som
ms echter zou
u een kind die nu een vrijstelling
j
heefft wel onderw
wijs kunnen volgen, al waas het maar een paar uurr per
wee
ek ‘op locatie
e’. Om maatw
werk te kunne
en realiseren
n voor deze kinderen is de ‘variawet’ ingevoerd. Als gevolg va
an
deze
e wetswijzigiing kunnen le
eerlingen vanaf 1 augusttus 2018 tijde
elijk geheel of gedeeltelij k op een and
dere plaats dan
scho
ool onderwijss volgen, terw
wijl de leerlin
ng wel blijft in
ngeschreven
n. Soms gaatt het om een (kortdurende) behandeliing
in de
e jeugdzorg en soms om
m een leerling
g die tijdelijk t huis blijft. In
n alle gevallen dient de scchool ervoorr te zorgen da
at er
in he
et kader van het ontwikke
elingsperspe
ectief met ou ders afsprak
ken gemaakt worden oveer het onderw
wijsaanbod, de
toetsing, de begeleiding doo
or de school en de beoog
gde duur. Dez
ze afspraken
n zijn zoveel mogelijk tijdelijk en gericcht
op terugkeer naa
ar school. Evventueel worrden er ook a fspraken ge
emaakt over de inzet vann jeugdzorg (integraal
arra
angeren). Dezze afspraken
n worden verrvolgens doo
or het schoolbestuur voorrgelegd aan de Inspectie
e van het
Ond
derwijs en ga
aan in wanne
eer de inspec
ctie hiermee instemt.
De variawet bied
dt dus mogelijkheden om
m het aantal v rijstellingen 5 onder A ve
erder terug te dringen. Het RBL wil
vanu
uit onze rol kinderen mett een vrijstelling 5 onder A beter in ka
aart brengen en proactieff schakelen met ouders en
parttners (instellingen, samen
nwerkingsverbanden, ge meenten, JG
GT’s) om te onderzoekenn of (deels) onderwijs volg
gen
op welke manierr dan ook mo
ogelijk te maken is. Vanzzelfsprekend zijn wij hierb
bij afhankelijkk van het aan
nbod dat er al
besttaat óf eventtueel te realisseren is. Hieronder ziet u het aantal vrijstellingen 5 onder A peer gemeente
e. In sommige
meenten (zoa
als Leiderdorrp, Zoeterwou
ude, Noordw
wijk) is het aa
antal relatief hoog omdat in deze gem
meenten
gem
inste
ellingen staa
an waar kinde
eren wonen.
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Vrijjstellingen 5 onder A per gemeente
Aan
ntal vrijgestelden op basiss van psychisc
che en licham
melijke oorzak
ken, peilmoment
juli 2018
50

47
41

40
30
20

18

17
13
3

11

10

9

10

7

7

7
3

0

2.5.2
2 Ook vrijste
ellingen op ba
asis van ond
derwijs in hett buitenland verdienen aa
andacht
Ook
k het aantal vrijstellingen op basis van
n onderwijs i n het buitenland is weer iets opgeloppen. Deze vrijstelling is oo
oit
inge
evoerd om he
et kinderen in
n de grenssttreek mogelij k te maken om onderwijs
s in Duitslandd of België te
e volgen. De
e
laats
ste jaren worrdt deze ookk vaak gebruiikt door oude
ers die hun kinderen (tijdelijk) verder w eg op scho
ool laten gaa
an.
Het kan hier om expats gaan
n, maar ook om inwonerss met een miigratie-achtergrond. De laaatste groep
p vraagt vaakk jaar
op ja
aar een derg
gelijke vrijstelling aan. He
et RBL wil he
et komende schooljaar strakker gaan sturen op de
e voorwaarde
en
voorr het toekenn
nen van de vrijstelling 5 onder C. Zo z ullen wij strrenger toezie
en op het tijd ig aanvragen
n van de
vrijs
stelling (vóór 1 juli) en hett aanleveren van bewijssstukken. Het is van belang dat kindereen onderwijs
s volgen, ookk als
ze tiijdelijk in het buitenland wonen, zoda
at ze weer ma
akkelijk kunn
nen aansluite
en bij onderw
wijs en/of werrk nadat ze
teruggekeerd zijn in Nederla
and.

2.6 Veel risico
oleerlingen
n
Het totaal aantal ‘risicoleerlin
ngen’ in de re
egio schatten
n wij momen
nteel op zo’n 170. Dit is eeen schatting
g, omdat wij voor
actu
uele data ove
er risicoleerlingen afhank
kelijk zijn van
n samenwerk
kingsverband
den. Op dit m oment is er nog geen
regu
uliere uitwissseling van da
ata. Dit is well iets waar he
et RBL dit jaa
ar op wil inze
etten.
Risicoleerlingen zijn kinderen die langdurig (minimaa
al vier weken) geoorloofd
d verzuimen m et risico op
p schooluitval.
Vele
en van hen zijn niet in sta
aat om naar school te gaan. Anderen zitten in een
n zorgtraject dat als vervanging dientt
voorr onderwijs, en een kleine
e groep is langdurig gescchorst.
Bij sommige risiccoleerlingen zijn wij nauw
w betrokken, bij andere minder. Altijd werken wij n auw samen
n met scholen
n,
sam
menwerkingsvverbanden voor passend
d onderwijs in
n de regio, in
nterne partne
ers binnen Hoolland Rijnland (TWO en
n
Stra
ategische Eenheid), JGT’s, JGZ, Go voor Jeugd e n andere pa
artners, om riisicoleerlingeen zo snel mogelijk naar
scho
ool terug te begeleiden. Al jaren word
dt er sameng
gewerkt om passende op
plossingen vooor deze kind
deren te
realiseren, bijvoo
orbeeld met onderwijszorgarrangeme
enten. Het RBL heeft hier met name e en signaalfunctie.
f
In het Thuiszitterspact krijgt - naast het te
erugdringen van het aantal thuiszitterrs - ook het m inimalisere
en van de duu
ur
van het thuiszitte
en prioriteit. Het streven is dat geen e nkel kind langer dan 3 maanden thuuis zit zonderr passend
aanbod van ond
derwijs, zorg, of een combinatie. Juistt bij complex
xe thuiszitters
sproblematieek (het gaat hierbij feitelijkk
niet om officiële ‘thuiszitters’, maar om ris
sicoleerlinge
en) blijkt het gebrek aan regie vaak eeen factor die het thuiszitte
en
12
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verle
engt. In 2018
8 hebben gemeenten een
n voorstel aa
angenomen om – waar er geen duideelijke regieho
ouder is - de rol
van procesregisseur bij het RBL te legge
en. Het gaat hierbij zowell om langdurig ongeoorlooofd als langd
durig geoorlo
oofd
verz
zuim. Door partnerorganisaties vanuitt een neutralle rol te onde
ersteunen en
n tegelijkertijdd strakker op
p het proces te
BL een bijdra
age leveren uit de opgavve aan het thu
uiszitterspac
ct.
sturen wil het RB

Waa
ar houdt hett RBL zich zoal
z
mee bez
zig? Voorbe
eeld 1: Sara
Sara
a (16 jaar) w
woont met haa
ar moeder in
n Nederland. In mei 2017
7 ontstaan problemen in hhet gezin en vindt de fam
milie
het beter als zij e
een tijdje bij haar vader in Marokko g
gaat verblijve
en. Moeder maakt
m
zich errnstige zorge
en over het
gedrag van haarr dochter. Zij hoopt dat Sara
S
beter na
aar haar zou gaan luistere
en na een peeriode bij fam
milie in Marokkko.
Sara
a vertrekt na
aar Marokko en
e kan haar derde jaar V
VMBO niet aff maken.
Op grond
g
van de
e schoolinschrijving van de
d school in Marokko geeft het RBL een
e tijdelijkee vrijstelling ‘s
school in hett
dat moederr contact opneemt als Sara weer teruggkomt naar Nederland.
buite
enland’ af. H
Hierbij wordt afgesproken
a
N
S
Sara
kom
mt in november 2017 terug uit Marokk
ko.
Sara
a moet weerr naar school, maar het lu
ukt niet een sschool te vind
den. Terug naar
n
de schoool waar zij zat, is volgenss
Sara
a en moederr geen optie. Sara is bang
g dat zij met de nek word
dt aangekeke
en. Na een aaantal gespre
ekken met Sa
ara
en haar
h
moederr blijkt dat ze niet terug ka
an naar het V
VMBO, omda
at op andere scholen in dde omgeving geen plek iss.
Aan
nmelding bij d
de entree-op
pleiding lijkt de
d beste keuss. Het RBL geeft
g
Sara toestemming oom te werken
n, totdat zij kan
k
instrromen op de
e entree in februari of aug
gustus 2018. Op deze ma
anier heeft Sara
S
in ieder geval een zinnige
dagbesteding en
n kan zij werkervaring op
pdoen.
a regelt zelf e
een baantje bij een supe
ermarkt. Om Sara te helpen te helpen
n met de keuzze voor een richting en de
d
Sara
aanmelding bij h
het MBO worrdt er door he
et RBL een zzogenaamde
e ‘pluscoach’ aangevraaggd. Moeder spreekt
s
slech
ht
Ned
derlands en kkan hierin nie
et veel voor Sara
S
beteken
nen. De plus
scoach onderrhoudt wekellijks contact met Sara en
n
gaatt samen mett haar op zoe
ek naar een werkplek
w
in d
de zorg. Dat laatste blijkt niet makkel ijk. Geholpen
n door de
n richting. Ze
plus
scoach maakkt Sara de ke
eus om te veranderen van
e meldt zich aan voor de opleiding As
ssistent
Verk
koop/Retail.
Na een
e moeilijke
e periode sta
art Sara komend schoolja
aar bij de enttree-opleiding
g. Na de starrt krijgt ze no
og enkele
maa
anden begele
eiding van ha
aar pluscoac
ch.
* de naam Sara is niiet de echte naa
am van deze jon
ngere
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Doe
elstelling 3 - Wij dragen bij aan het tegeng
gaan van vo
oortijdig sc
choolverlatten
3.1 Inleiding
Bij het tegengaa
an van voortijjdig schoolve
erlaten werke
en veel versc
chillende parrtijen en mennsen samen. Jongeren ziijn
natu
uurlijk eerst zelf verantwo
oordelijk voorr hun school loopbaan. Ook hun socia
ale netwerk iss een belang
grijke factor.
Daa
arnaast hebb
ben docenten
n, mentoren en begeleide
ers op school een heel be
elangrijke roll. Zij hebben dagelijks
zet, aandach t en inspiratie voorkomen
n zij voortijdi ge schooluitval.
conttact met hun studenten. Door hun inz
Hierr bovenop wo
ordt in region
naal verband
d samengewe
erkt in het re
egionale vsv--programma ‘Op naar de Finish!’. Hie
erin
werk
ken scholen,, gemeenten en het RBL samen om m et extra inz
zet jongeren toch hun dipploma te laten halen.
Tenslotte heeft het RBL een taak bij voortijdig schoollverlaten. Do
oor de verzuimaanpak (ziie hoofdstuk 1) en
prekken op school, probe
vroe
egtijdige gesp
eren wij scho
ooluitval te vo
oorkomen. Als jongeren toch willen of moeten
stop
ppen met hun
n opleiding, helpen wij he
en waar mog
gelijk naar ee
en andere op
pleiding. Als e en startkwa
alificatie niet
haalbaar blijkt, begeleiden wij jongeren naar een zo p assend mogelijk alterna
atief. Dit kan bijvoorbeeld
d werk zijn, maar
ook hulpverlenin
ng of lokale projecten waar jongeren z ich verder ontwikkelen. Gemeenten hebben op die manier ook
een belangrijke rol bij voortijd
dig schoolve
erlaters. Het r esultaat van
n al deze inze
et wordt jaarrlijks door he
et RBL
gera
apporteerd in
n de vsv-ana
alyse.
Voo
or de vsv-cijfe
ers zijn wij affhankelijk van de data-levvering door DUO. Pas in maart 2019 zijn de voorlopige cijferss
overr het schoolja
aar 2017-2018 bekend. In dit jaarversslag willen we echter toch een actueeel beeld sche
etsen en
rapp
porteren over onze inzet en resultaten
n in het vorig
ge schooljaar. Daarom to
onen wij in ditt jaarverslag cijfers over
ooluitval. Dit zijn andere cijfers als vs
sv-cijfers, want hier is gee
en rekening gehouden m
met jongeren die terugkere
en
scho
naar het onderw
wijs. Ook heb
bben ze een zeer voorlop
pig karakter. Wel zijn ze een stuk actuueler. Bovend
dien is de
kwa
aliteit voldoen
nde om tijdig grote trends
s te herkenne
en en bij te sturen waar dat nodig is.

3.2 Meer uitstromers MB
BO
Het aantal uitsch
hrijvingen va
an het MBO ligt flink hoge
er dan vorig jaar. Vooral in de maandeen april, mei en juni 2018
8
werd
den flink mee
er leerlingen uitgeschrev
ven dan in de
ezelfde maan
nden in 2017
7. Een verklaaring voor dez
ze toename is
d dit schoolja
aar studenten
n onder de 18
8 jaar uitschrijft als zij nie
et meer deelnnemen aan het onderwijss.
dat mboRijnland
Dit mag vanuit de Wet Educatie Beroeps
sonderwijs (W
WEB): na een 8 weken durende inspaanningsverplichting mag een
O tot uitschrijjving overga
aan. Deze we
erkwijze werd
d al gebruik door ID-colle
ege maar gelldt nu voor heel mboRijnlland.
MBO
RMC
C-regio’s Zuiid-Holland Noord en Zuid
d-Holland Oo
ost hebben samen met mboRijnland a fspraken ge
emaakt over wat
oudt en wat w e van elkaa
ar mogen verwachten bij een uitschrijving van een
die inspanningsvverplichting concreet inho
minner.
18-m
De grootste piekk in uitstrome
ers vindt altijd
d plaats in de
e maanden voor de zomer. Een deel van hen beg
gint in augusstus
met een nieuwe opleiding, maar een and
der deel word
dt uiteindelijk
k vsv’er. Als RBL willen w e vroegtijdig
g zicht hebbe
en
welk
ke jongeren een nieuwe opleiding zulllen starten e n welke niett. Daarom he
ebben wij afggelopen jaar
onderwijspartners gevraagd ons hierover vóór de zom
mer informerren. Dit lukt tot nu toe sleechts deels, omdat
ngen jongere
onderwijsinstellin
en niet meerr weten te be
ereiken en ze
elf geen zichtt hebben of joongeren bij een andere
onderwijsinstellin
ng aangeme
eld zijn. Het RBL wil het k omende jaar met partners in gesprekk of een overstapsysteem
m
zoalls bij de overrstap VO-MB
BO gebruikt wordt, ook bij overstappe
ers MBO-MBO ingevoerd kan worden
n. Door de
invo
oering van ditt systeem bliijven jongere
en beter in be
eeld.
Uits
stroom leidt niet automa
atisch tot uiitval
De toename
t
in u
uitstromers hoeft
h
niet automatisch te betekenen dat
d het aantal vsv’ers hogger zal uitvalllen. Een dee
el
van de uitstrom
mers in ap
pril, mei en
n juni zal iin augustus
s met een nieuwe op leiding beginnen. Deze
e
herinschrijvingen
n zijn in deze
e cijfers nog niet zichtbaa
ar. Zij komen
n pas na de peildatum
p
vaan dit jaarvers
slag binnen.
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Meer MBO-s
studenten vallen uit
Aa
antal uitvallerss per schooljaa
ar
637

607
7
564

2015-2
2016

6-2017
2016

201
17-2018

Waa
arom stoppe
en jongeren
n met schoo
ol?
Prob
bleemfactore
en bij uitval zijn
z meestal student-gebo
s
onden. Jonge
eren zijn niett meer gemootiveerd voor hun opleidin
ng,
ze hebben
h
een vverkeerde studiekeuze gemaakt of pssychische oo
orzaken spelen een rol. V
Vaak speelt het
h onderwijss
een rol. Zo geve
en leerlingen aan dat de kwaliteit
k
van de opleiding
g en de organ
nisatie niet ggoed is vinde
en leerlingen de
ople
eiding niet me
eer interessa
ant. Maar ook omgevingssfactoren kun
nnen van belang zijn, bijvvoorbeeld prroblemen in de
d
thuis
ssituatie. Vaak speelt er niet één reden waarom j ongeren uitv
vallen, maar is het een coombinatie va
an verschillen
nde
facto
oren.
RBL
L zet in op vo
oorkómen va
an voortijdig schoolverlate
en
Voo
orkomen is be
eter dan gen
nezen, zo gaa
at het gezeg de. Daarom proberen on
nze casemannagers altijd zo vroeg
mog
gelijk in het trraject betrokkken te zijn. Doelstelling iss iedere jong
gere in ieder geval te sprreken vóór uiitval, om op deze
man
nier alles op alles te kunn
nen zetten om
m uitval te vo
oorkomen. Dit contact kan op verschiillende manie
eren
plaa
atsvinden. In een verzuim
mgesprek, op
p verzoek van
n de jongere
e zelf, op adv
vies van de s chool, op ve
erzoek van ee
en
zorg
g adviesteam
m of na ‘Forw
ward’, een uniek trainings programma dat het RBL samen met mboRijnland
d aanbiedt. Bij
ruim
m 40% van de
e uitvallers iss het RBL be
etrokken gew
weest in de periode vóór uitval. Dit peercentage willen wij het
kom
mende schooljaar verder opschroeven
n. Dit willen w ij realiseren
n door eerderr ingeschakeeld te worden
n bij jongeren
n die
dreigen uit te va
allen. Hiervoo
or willen we bijvoorbeeld experimente
eren met een
n risicogerichhte aanpak op het MBO.
Hierrvoor start in september een onderzo
oeksstagiair e n werken we samen me
et RMC-regioo’s Haaglanden en
uda/Alphen, mboRijnland en ROC Mo
ondriaan.
Gou
Traiining ‘Forwa
ard’ biedt jo
ongere persp
pectief
Het RBL biedt sa
amen met mboRijnland
m
het
h trainingsp
programma Forward
F
aan. Dit is een inntensief oriëntatie- en
motivatieprogram
mma van drie
e weken voo
or jongeren d
die een verke
eerde studiek
keuze hebbeen gemaakt. De doelgroe
ep
van Forward besstaat uit jong
geren die uitg
gevallen zijn,, maar ook jo
ongeren die nog
n wel studdent zijn. Hett grootste
gedeelte van de
e jongeren die
e Forward vo
olgden, zat n
nog op schoo
ol.
ward blijkt ee
en succesvoll programma
a bij het vinde
en van een goede
g
studiekeuze. In heet schooljaar 2017-2018
Forw
hebben 28 jonge
eren de train
ning Forward afgerond. V
Via de nazorg
g blijven de jo
ongeren in beeeld. Hierdoor weten we dat
bijna
a twee derde
e van de dee
elnemers (18) is aangeno
omen bij hun nieuwe ople
eiding en tweee deelnemers nog in de
aanmeldfase voor een opleid
ding zit. Verd
der zijn er accht jongeren aan het werk
k of hebben eeen tussenja
aar genomen
n. De
keuz
ze voor een tussenjaar en
e werken is bij alle jonge
eren een bew
wuste keuze.. Twee van dde jongeren die
d een
tuss
senjaar neme
en en gaan werken
w
hebben in juni 20
018 hun startkwalificatie behaald.
b
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3.3 Terugdring
gen van vo
oortijdig sc
choolverlatten
Bij het terugdring
gen van voortijdig schoolverlaten (he
et gaat hier dus om jongeren die al uittgevallen zijn
n) focussen wij
ons primair op de meest kwe
etsbare jonge
eren. Dit zijn
n jongeren met geen of be
eperkte verddiensten (verd
diensten
gem
middeld minder dan 300 euro per maa
and) en jonge
eren die gee
en uitkering ontvangen. D eze groep met zogenaam
mde
‘Suw
wi status 1 off 2’ bellen wij, of we gaan
n bij hen op h uisbezoek (indien we ge
een telefoon nummer heb
bben). Jonge
eren
met een ‘grotere
e’ baan (verd
diensten gem
middeld meerr dan 300 euro per maand) sturen wee een brief. Bij jongeren die
een uitkering ontvangen hee
eft de woongemeente van
n de jongere de regie.
Wan
nneer we jon
ngeren bereikken, bieden we begeleidiing aan. Dit houdt in dat we samen m et hun netw
werk op zoek
gaan naar moge
elijkheden die
e voor deze jongere passsend zijn. Ditt kan terugke
eer naar ond erwijs zijn, maar dat hoe
eft
niet persé. Somss is werk of hulpverlening
g logischer. D e begeleiding bestaat meestal uit eeen aantal ge
esprekken,
waa
arbij we onde
erzoeken watt vervolgstap
ppen kunnen zijn en ande
ere partners betrekken w aar nodig.
3.3.1 RBL bereikkt meer vsv’e
ers
m vsv’ers te bereiken door meer outrreachend te werken met
We hebben het afgelopen scchooljaar exttra ingezet om
huis
sbezoeken. Dit begint zijn
n vruchten aff te werpen. 4 1% van alle
e vsv’ers in de primaire d oelgroep we
erden bereiktt.
Het gaat hier om
m jongeren die al lange tijjd niet naar s chool gaan, maar ook om uitvallers i n het afgelopen schoolja
aar
zelf.. Gezien het feit dat de la
aatste groep jongeren pa
as recent is uitgevallen, zal dit percenntage de kom
mende maand
den
allee
en nog maarr verder oplopen.
De lange termijn
ndoelstelling is om iedere
e vsv’er binne
en de doelgrroep minimaa
al 1 keer perr jaar te spreken. Daarom
m
zulle
en wij de kom
mende jaren de vsv-aanp
pak intensive
eren.

We bereiken
n meer vsv’’ers...

...m
maar dit leid
dt niet tot e en toenam
me
aan
n trajecten

% vsv’ers (Suwi 1 en 2) dat wordt bereikt

% vsv’ers (suwi 1 en 2) waarmeee minimaal 1
begeleidingsgesp
prek is gevoerdd

41%

13%
24%

2015-2016

2
27%

2016-2017

2017-2018

2015-2016

6%
%

6%

2016-22017

2017-2018
2

3.3.2
2 Aantal beg
geleidingstrajjecten neemt af
Terw
wijl we meer vsv’ers bere
eiken, leidt diit niet tot een
n toename aa
an begeleidin
ngstrajecten . Dat komt deels door de
e
aanttrekkende ecconomie. Veel jongeren die we bellen
n of bezoeke
en blijken toch werk te heebben waarin
n zij zich verd
der
wille
en ontwikkele
en. Zij zijn niet geïnteress
seerd in beg eleiding. De groep die ov
verblijft bestaaat uit vsv’errs die er zelfss in
deze
e economiscche omstandigheden niett in slagen om
m werk te vin
nden. Zeker de oud-vsv’eers in deze groep blijken zeer
eilijk om in be
eweging te krijgen. Zowe
el de afstand tot werk áls de afstand tot onderwijs is groot. We
e willen de
moe
kom
mende tijd onderzoeken op welke man
nier we deze
e jongeren ‘m
meer kunnen bieden’. Hieertoe is het be
elangrijk de
sociiale kaart van
n de regio no
og beter in beeld te breng
gen en de re
elatie met nettwerkpartnerrs te verstevigen. We willlen
bove
endien meerr aansluiten bij bestaande
e wijkgerichte
e netwerken. Dit schoolja
aar zullen wee iemand vrijjmaken om
spec
cifiek aan de
eze uitdaging
gen te gaan werken.
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Steeds meer oud-vsv’ers hebben werrk
Status van oud
d-vsv’ers
60%

53%

Prima
aire doelgroep RBL
R

40%
27%
21%
20%

0%
Werk > 300 euro pm

Uitkering

5-2016
2015

We
einig of geen we
erk
00 euro pm), ge
een
(<30
uitkering

20
016-2017

2017-2018

3.3.3
3 Oud voortijijdig schoolve
erlaters in uw
w regio
Zoals aangegevven vormen vooral oud-vs
sv’ers een kw
wetsbare doe
elgroep. Omdat ze al langg geleden zijn
j uitgestroo
omd
is hu
un afstand to
ot onderwijs vaak groot. Zonder startkkwalificatie is
s hun positie op de arbeiddsmarkt bovendien zwakk. In
de gemeenten Leiden en Ka
atwijk wonen de meeste o ud-vsv’ers. In Leiden zijn het er bijnaa 550, in Kattwijk ongeveer
woude huisve
est - als klein
ne gemeente
e – de minste
e oud-vsv’ers
s.
de helft. Zoeterw
Meeste oud
d-vsv’ers in Leiden en Ka
atwijk
Aantal oud-vvsv’ers per gemeente 18 tot 23 jarigen
600

546

500
400
271

300
200
100

89

111

115

77

69

85

112
61

5
54

14

0
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In Noordwijk, Hilllegom en Le
eiden wonen relatief gezi en de meestte oud-vsv’errs, als aandeeel van het to
otaal aantal
jong
geren zonderr startkwalificcatie in die gemeenten. D e verschillen tussen gem
meenten zijnn echter zeer beperkt.
ent het laagstte aandeel oud-vsv’ers. O ud vsv’ers in Hillegom, Katwijk en L isse zijn rela
atief vaak aan
Zoeterwoude ke
het werk (verdie
ensten boven
n de 300 euro
o per maand ). In Leiden, Leiderdorp en Voorschooten hebben relatief veel ouderk, noch een
n uitkering. Ju
uist dit is de groep waar het RBL zich
h voor inzet.
vsv’ers noch we
Relatief veel oud-vsv
v’ers in Noord
dwijk,
Hillegom
m en Leiden
% oud-vssv als aandee
el van totaal aa
antal 18
tot 23 jarrigen zonder startkwalificatie
e

Oud-vsv
v’ers in Katwijk, Hillegom en Lisse
relatief vaak aan het werk
% oud-V
Vsv als aandee
el van totaal aaantal 18 tot 23
3
jarigen zonder kwartkw
walificatie, naaar status
25%

22% 22% 22%

21%
19%

18
8% 18%

17% 17%
%

20%

Weinig of geen
erk (<300 euro
we
pm
m), geen uitkerin
ng

15%

Uitkering

16% 16%

9%

10%
5%

Werk > 300 euro
m
pm

0%

Waar ho
oudt het RB
BL zich zoal mee bezig?
? Voorbeeld 2: Anouk*
Het is fe
ebruari 2016.. De vader va
an Anouk (17
7 jaar) belt het RBL. Hij weet niet goeed wat hij aan moet met zijn
ongemo
otiveerde docchter. Anouk volgt een op
pleiding waarr zij niet op haar plaats iss. Nog ruim 4 maanden
duwen en trekken om
m haar naar school te kriijgen lukt hem
m niet, zo vre
eest hij.
Anouk komt met haa
ar ouders lan
ngs voor een eerste kenn
nismaking. De MBO-caseemanager be
espreekt met hen
wat de mogelijkhede
en zijn. Anouk wil met onss samen verrder in gespre
ek, zonder oouders. In het gesprek wo
ordt
duidelijkk dat school echt geen op
ptie meer is v oor Anouk. Ze krijgt, ond
der voorwaarrden en nada
at met schoo
ol en
ouders is overlegd, toestemming
g om te stopp
pen. Wel betekent dit datt Anouk een duidelijke da
agbesteding
moet he
ebben. Ze zal haar zaterd
dagbaantje u itbreiden naa
ar vier werkd
dagen. Daarnnaast gaat Anouk op
onderzo
oek uit naar een opleiding
g die wel passt. Ze volgt de door het RBL aangebooden training ‘Forward’.
Intussen
n voert ze ge
esprekken me
et één van de MBO case
emanagers. In deze paarr maanden le
eert Anouk errg
veel ove
er zichzelf. Ze
e weet beterr waar haar e chte drive zit, waar ze goed in is en w aar ze naa
ar toe wil. Dit
hele traject inspireerrt haar om ze
elf jongeren t e gaan bege
eleiden die er niet alleen uit komen. Anouk start na
de zome
er haar opleid
ding Social Work. De cassemanager blijft haar hett eerste half j aar op afsta
and volgen. In
n
gesprekk met elkaar en school zo
orgen zij dat d eze opleidin
ng wel met succes afgeroond kan worden. Anouk
heeft mo
omenteel twe
ee derde van
n haar opleid
ding afgerond
d. Op haar sttage heeft zee promotie gemaakt,
daarnaa
ast heeft ze een betaalde
e bijbaan in d e sector waa
ar haar passie ligt.
* De naam
m Anouk is niet de echte naam van deze jonge
ere
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