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Beste collega’s van mboRijnland, ROC Mondriaan en Nova College, 

Het nieuwe schooljaar is alweer enige weken onderweg. Met deze nieuwsbrief 
informeren wij u over actuele zaken omtrent school, verzuim en onze samenwerking in 
het schooljaar 2022-2023. 

We wensen u een goed schooljaar! 
De collega’s van het mbo-team 

TERUGBLIK 
JUBILEUMCONGRES 

Op 14 september vierden wij het 20-jarig 
bestaan van het RBL met een 
jubileumcongres. We willen u heel erg 
bedanken voor uw aanwezigheid. 

We hebben het congres ook aangegrepen om officieel onze naam te veranderen in:  



REGIONAAL BUREAU LEERRECHT 

Deze nieuwe naam sluit beter aan bij onze veranderende rol bij verschillende soorten 
verzuim, zowel geoorloofd als ongeoorloofd. Ongeacht het soort verzuim; in álle situaties 
kijken we naar de achterliggende problematiek en zoeken we oplossingen. Samen met u 
zetten we in op de mogelijkheden ten aanzien van onderwijs en ontwikkeling van kinderen 
en jongeren. 

Naast minderjarigen werkt het RBL ook voor meerderjarige jongeren, en dan met name 
voor MBO-verzuimers en uitvallers. De overkoepelende term ‘leerrecht’ past veel beter bij 
deze bredere dienstverlening dan alleen ‘leerplicht’. Meerderjarigen zijn immers niet 
leerplichtig. 
Wij willen het leerrecht dus op de voorgrond plaatsen. Dat neemt overigens niet weg dat 
wij nog steeds staan voor de wettelijke verplichting dat minderjarige jongeren naar school 
gaan en de verantwoordelijkheid van ouders hierin. 

U kunt ons helpen door de nieuwe naam van ons bureau én onze mensen – de 
consulenten leerrecht – vanaf nu actief uit te dragen in uw externe communicatie. Hierbij 
denken wij bijvoorbeeld aan uw schoolgids of nieuwsbrieven. 

STUDENTEN IN BEELD 

Het RBL heeft samen met het mbo de 
wettelijke taak om verzuim tegen te 
gaan. Na de Coronapandemie lijkt het 
erop dat de vanzelfsprekendheid om 
naar school is afgenomen. 

Het RBL en mboRijnland stonden daarom deze zomer in verschillende sessies stil bij de 
vraag: Hoe kunnen we (na Corona) studenten die zowel geoorloofd als ongeoorloofd 
verzuimen, beter in beeld krijgen? Hiermee zijn we aan de slag gegaan vanuit de modus 
Je wordt gemist, aandacht voor correcte registratie en het versterken van de 
samenwerking. Ook intensiveren we de samenwerking met elkaar op locatie. Hieronder 
leest u wat u daarvan gaat merken. 

STARTPRESENTATIES OP VERSCHILLENDE LOCATIES 
MBORIJNLAND 

De komende maanden geeft het RBL startpresentaties aan verschillende onderwijsteams 
op de Leidse locaties van mboRijnland. Hierin geven wij informatie over de rol van het 
RBL en maken we afspraken waarmee we verzuim gezamenlijk tegengaan. 

We merken dat er soms verwarring is over onze rol. Uit gesprekken met docenten, 
studenten en ouders ontstaat een behoorlijk eenzijdig beeld. We delen boetes uit, straffen 
en voeren controles uit. Maar we doen zoveel meer. Zo bieden wij bijvoorbeeld 
trajectbegeleiding en trainingen aan, aan jongeren die steun kunnen gebruiken in hun 
zoektocht naar een opleiding of beroep. De nadruk in ons werk ligt steeds minder op 
handhaven en steeds meer op ondersteunen en regievoeren. Dit alles is gericht op 
duurzame ontwikkeling van jongeren, zodat zij zich kunnen redden in de maatschappij, 



ook als het volgen van onderwijs niet lukt. Hierbij geldt: hoe eerder we betrokken zijn, hoe 
meer we voor de jongere kunnen betekenen. 

Graag vertellen we u hierover tijdens de presentaties, zodat we ons gezamenlijk kunnen 
inzetten om jongeren te motiveren en te ondersteunen. 

WAT TE DOEN BIJ 'NO SHOW'? 

Wij willen zo preventief mogelijk werken. 
Dat geldt ook voor samenwerking bij ‘no 
show’-acties. Mail of bel de consulent 
leerrecht van het betreffende domein en 
bespreek wie welke actie richting 
jongere of ouder(s) inzet. 

Hierdoor kunnen we mogelijke knelpunten zo snel mogelijk samen oplossen en de school 
ontlasten. We kunnen bijvoorbeeld zien of een jongere is ingeschreven bij een andere 
opleiding, waardoor er een logische verklaring is voor de ‘no show’ bij uw opleiding. Dit 
voorkomt een verzuimmelding. 

WIE IS DE CONSULENT? 

In het nieuwe schooljaar krijgen enkele 
mbo-domeinen een nieuwe consulent 
leerrecht. De domeinen waarvoor dit 
geldt, zijn hierover geïnformeerd. De 
contactpersonen per school en per 
domein staan ook vermeld op onze 
website. 

VOLLEDIG INGEVULDE MELDING VERSNELT BEHANDELING 

Wanneer een leerling 16 uur in vier weken verzuimt, doet de school een melding in DUO. 
Het RBL heeft de wettelijke taak om deze meldingen in behandeling te nemen. Daarom is 
het noodzakelijk dat de melding volledig is ingevuld, met: 

 de contactgegevens (telefoonnummer/e-mail) van leerling en slb’er
 de toelichting ‘actie gewenst’ op ja of nee
 De toelichting bij ‘verzuim’ en ‘ondernomen actie’

Met deze informatie kunnen de consulenten de melding snel oppakken in overleg met de 
slb’er. 



ZIEKTEVERZUIM IS NIET ALTIJD 
ONSCHULDIG 

Sommige jongeren worden relatief vaak 
ziek gemeld. Uit onderzoek blijkt dat 
studenten die zich frequent ziek melden, 
later vaker uitvallen en eerder stoppen 
met onderwijs. 

Wanneer u twijfelt of een student echt ziek is, aarzel dan niet om contact met ons op te 
nemen. Onze ervaring is dat er vaak meer aan de hand is. Denk aan: motivatieproblemen, 
angst, verkeerde opleidingskeuze of anderszins. De school kan in DUO via de 
keuze ‘overig verzuim’ melden wanneer er zorgen zijn over een leerling. U kunt ook 
overleggen met de consulent of ons uitnodigen bij een gesprek. 

HUISBEZOEKEN BIJ STUDENTEN 
UIT BEELD 

Het RBL heeft sinds vorig jaar een 
gespecialiseerd huisbezoekteam, 
bestaande uit drie personen die ieder 
verbonden zijn aan gemeenten of 
wijken.  

Zij bezoeken voortijdig schoolverlaters, maar - indien wenselijk - ook de verzuimende 
student die uit beeld is. Lukt het u verschillende keren niet om contact te krijgen met een 
student, aarzel dan niet en schakel ons in. U kunt een verzoek doen voor een huisbezoek 
via de DUO melding of via de consulent leerrecht die verbonden is aan uw opleiding. 

Holland Rijnland 
Holland Rijnland is een regio van dertien gemeenten in de Randstad van de kust tot in het 

Groene Hart. We werken samen en geven uitvoering aan opgaven op het gebied van ruimte, 

wonen, economie, landschap, mobiliteit en maatschappij.




