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Geachte raadsleden, 

 

Ik informeer u met deze brief over het jaarverslag van Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en 
Vechtstreek (hierna RBL).  

Het schooljaar 2018-2019 is voorbij gevlogen. Een jaar waarin de medewerkers van het RBL samen met 
leerlingen, ouders, scholen en gemeenten hun energie hebben gezet om schoolverzuim en uitval te 
voorkomen. Veel jongeren hebben het juiste duwtje in de rug gekregen maar ondanks alle inspanningen 
zijn we er nog niet. De problematiek is complex en blijkt vaak lastig op te lossen. Een kind dat eenmaal is 
uitgevallen krijg je moeilijk weer terug naar school.  

Het jaarverslag van het RBL bevat de cijfermatige verantwoording van de inzet die is gedaan ten behoeve 
van de jongeren. In deze brief vraag ik uw aandacht voor de belangrijkste ontwikkelingen van het 
schooljaar 2018-2019: 

M@zl 

Alle Voortgezet Onderwijsscholen in Gooi en Vechtstreek zijn gestart met M@zl, een integrale aanpak van 

ziekteverzuim. Scholen, leerplichtambtenaren en jeugdartsen van Jeugd en Gezin hebben samen 

aandacht en zorg voor leerlingen met ziekteverzuim, waardoor problematiek eerder én beter in beeld is. In 

het afgelopen jaar zijn 347 meldingen van langdurige ziekteverzuim gedaan bij Jeugd en Gezin. De 

ervaring van andere regio’s in het land leert dat door  inzet van  M@zl het aantal meldingen uiteindelijk 
daalt. M@zl dwingt scholen om het ziekteverzuim eerder bespreekbaar te maken met ouders en 

leerlingen. Waardoor er uiteindelijk minder ziekteverzuimmeldingen bij Jeugd en Gezin terecht komen.  

 

Thuiszitters 

Een zogeheten thuiszitter is een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een kwalificatieplichtige 

jongere van 16 of 17 jaar die ingeschreven staat op een school of onderwijsinstelling die zonder geldige 

reden meer dan 4 weken verzuimt, zonder dat ontheffing van de inschrijvingsplicht of vrijstelling van 

geregeld schoolbezoek wegens het volgen van ander onderwijs is verleend. 

 

Het aantal thuiszitters is sterk verminderd van 62 naar 35. Naast de thuiszitters (volgens de strikte 

definitie) zijn er ook nog 35 thuiszitters die vanwege ziekte langdurig niet naar school gaan. In 
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werkelijkheid ligt dit aantal hoger want zeker niet alle zieke leerlingen worden bij het RBL gemeld. De 

aanpak van ziekteverzuim behoort immers niet tot de toezichthoudende taken van het RBL. 

Hoewel elk kind dat thuiszit er één  te veel is lukt het de scholen, samenwerkingsverbanden en het RBL 

om het aantal kinderen dat geen onderwijs volgt te beperken. Al enige jaren zijn er minder thuiszitters in 

onze regio dan het landelijk gemiddelde.   

  

Jongerenteam 

Het Jongerenteam zet zich in voor jongeren van 18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie. Alle jongeren 

zonder startkwalificatie, schoolinschrijving en/of inkomen zijn benaderd en hebben een 

begeleidingsaanbod gekregen. Ook met de meeste jongeren die vorig schooljaar Voortijdig School 

Verlater (VSV’er) waren, is het contact gebleven. De bekendheid, bereikbaarheid en laagdrempeligheid van 

het Jongerenteam maakt dat jongeren (alsnog) komen met vragen of elkaar verwijzen naar het RBL.  

 

Voortijdig School Verlaters  

361 jongeren hebben het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie. We zien een lichte toename ten 

opzichte van het jaar daarvoor. Wat opvalt is dat veel Voortijdig School Verlaters (VSV’ers) aan het RBL 
hebben laten weten dat ze inmiddels aan het werk zijn, particulier onderwijs volgen of alsnog een 

startkwalificatie hebben behaald. Het bovengenoemde getal is nog niet definitief. De voorlopig definitieve 

cijfers worden door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in februari gepubliceerd. Vanaf  

dat moment is er een vergelijking met andere regio’s mogelijk. De cijfers van de voorbije jaren laten zien  

dat het aantal VSV’ers in onze regio laag is ten opzichte van het landelijk gemiddelde. 
 

Ik nodig u van harte uit om het jaarverslag van het Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en Vechtstreek te 

lezen.   

 

Mocht u naar aanleiding van deze informatiebrief nog vragen hebben, neemt u dan contact op met 

Annelies van de Kolk, manager van het RBL Haar telefoonnummer is 06-51049604. Of via 

a.vandekolk@rblgv.nl. 

 

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

 

Met vriendelijke groet, 
 
<naam wethouder> 
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