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Geachte raadsleden, 

 

Met deze brief informeren wij u over het jaarverslag van Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en 

Vechtstreek (hierna RBL) 2021-2022. Dit digitale jaarverslag is te openen door te klikken op deze link.  

Het jaarverslag neemt u mee in het achterliggende schooljaar. Verhalen en cijfers geven u in een indruk 

van het werk van het RBL. Ook treft u een ‘Stoomcursus: Wat doet het RBL?’ aan voor nieuwe lezers die 

hiermee misschien nog niet bekend zijn.  

 

Gemeente Weesp 

Op 24 maart 2022 is gemeente Weesp samengegaan met gemeente Amsterdam. Voorheen voerde het 

RBL de leerplicht- en Regionale Meld- en Coördinatie (RMC) taak uit voor de inwoners van Weesp. Deze 

werkzaamheden zijn medio december 2022 gestopt door het RBL en overgedragen aan gemeente 

Amsterdam. Deze overgang tijdens een schooljaar heeft invloed op de cijfers, een toelichting hierover is 

te vinden in het document ‘Kerngetallen’. 

 

Nieuw registratiesysteem 

De opsomming van de cijfers is op enkele plekken iets gewijzigd ten opzichte van de voorgaande jaren. 

Dit komt omdat het RBL afgelopen schooljaar over is gegaan op een vernieuwd registratiesysteem. Het 

doel van de invoering van dit vernieuwde systeem is om cijfers nog meer inzichtelijk te krijgen. 

 

Corona 

De eerste helft van het schooljaar 2021-2022  stond nog in het teken van de coronapandemie. Hoewel de 

scholen doorgaans open waren, waren er kleinschalige lockdowns op het moment dat er een te groot 

aantal besmettingen werd geconstateerd. Ook was er veel lesuitval en werd er ingezet op inhalen van 

gemiste lesstof. Het RBL is in samenwerking met de jeugdgezondheidszorg het preventief spreekuur 

gestart. Dit om scholen te ondersteunen in de aanpak van beginnend schoolverzuim. Een gecombineerde 

aanpak om direct het toegenomen ziekteverzuim aan te kunnen pakken. U kunt hierover lezen in het 

jaarverslag, document: ‘Preventieve informatie aan VO-scholen’. 
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Oekraïne 

De oorlog maakte dat er een grote stroom migratie plaatsvond naar onze regio vanuit de Oekraïne. Het 

onderwijs en de gemeenten hebben in een korte periode niet alleen huisvesting gerealiseerd maar ook 

scholen en docenten gefaciliteerd. De registratie bij zowel de gemeenten als bij de scholen was niet direct 

op orde. In samenwerking met alle partijen kreeg het RBL de gegevens van de jongeren, daardoor kon 

uitgezocht worden of  jongeren wel of niet waren aangemeld bij een onderwijsinstelling. Er is met veel 

jongeren en ouders contact geweest. Het RBL heeft veel voorlichting gegeven en heeft leerlingen en hun 

ouders gewezen op hun verplichting tot het inschrijven op een school in Nederland. In het jaarverslag is 

het document ‘Leerplicht voor jongeren uit Oekraïne’ opgenomen waarin beschreven wordt hoe dit in zijn 

werk ging. 

 

Thuiszitters 

Het vraagstuk rondom thuiszitters is een blijvend aandachtspunt voor de scholen, 

samenwerkingsverbanden en het RBL. Het aantal thuiszitters dat langdurig (vanaf 4 weken) de school 

niet bezoekt, ongeacht de reden van absentie, is in schooljaar 2021-2022 iets gedaald in vergelijking met 

voorgaande jaren, naar: 66. Het aantal thuiszitters was in schooljaar 2020-2021: 75 en in schooljaar 2019-

2020: 74.  

Wat de positieve oorzaak is van de vermindering van het aantal thuiszitters is lastig te achterhalen. De 

inzet van de samenwerkingsverbanden Qinas en Unita is onverminderd hoog. Een mogelijk reden kan zijn 

dat door de coronapandemie scholen meer maatwerk inzetten om leerlingen bij de les te houden/te 

krijgen 

 

Voortijdig schoolverlaters (VSV’ers) 

In het schooljaar 2021-2022 hebben 415 jongeren het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie. Dit is 

een toename ten opzichte van voorgaande jaren. In schooljaar 2020-2021: 327 en in schooljaar 2019-

2020: 265. In de ‘corona-jaren’ was het aantal voortijdig schoolverlaters opvallend laag: 327 in schooljaar 

2020-2021 en 265 in 2019-2020. Helaas is de verwachte toename een feit geworden. Jongeren ervaren in 

meer of mindere mate moeite met deelname aan een volledig onderwijsprogramma en de aantrekkende 

arbeidsmarkt zorgt er voor dat een groot deel van de jongeren zonder startkwalificatie hun weg vinden op 

de arbeidsmarkt. De toename van het aantal VSV’ers is een landelijke tendens. Meer informatie in het 

document ‘Voortijdig schoolverlaters in cijfers’ in het jaarverslag. 

 

Schoolverzuim naar soort in de Regio  

Het aantal meldingen van schoolverzuim laat in het schooljaar 2021-2022 weer een stijgende lijn zien. 

Met name jongeren die 18 jaar of ouder zijn, worden meer en meer gemeld. Dit lijkt samen te hangen met 

de voorgaande periode, waarbij geen fysiek onderwijs kon worden gegeven. Uit gesprekken met jongeren 

blijkt dat zij het lastig vinden motivatie te vinden om weer naar de lessen te gaan. Het aantal processen-

verbaal is hoger dan het vorige schooljaar. Handhaving was toen niet mogelijk. Dit schooljaar is het aantal 

processen-verbaal voor luxe verzuim toegenomen. De argumenten die ouders geven voor dit verzuim 

hangt samen met de coronapandemie. Ouders vinden dat zij recht hebben op extra vakantie omdat zij 

lange tijd niet op reis konden. 
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Digitaal jaarverslag 

Het jaarverslag 2021 – 2022 van RBL bieden wij u digitaal aan via deze link: www.rblgv.nl/jaarverslagen/ 

 

Via deze link is een PDF met plattegrond van De Regio te downloaden. Dit is een interactieve PDF waarop 

de paarse bullets aan te klikken zijn om de verschillende documenten met informatie te openen. Het gaat 

om documenten met tekst maar er zijn ook drie video’s verwerkt in dit jaarverslag. 

 

Mocht u naar aanleiding van deze informatiebrief en het jaarverslag nog vragen hebben, neemt u dan 

contact op met Annelies van de Kolk, teammanager van het RBL, a.vdkolk@rblgv.nl of 06-51049604. 

 

Met vriendelijke groet, 

Overeenkomstig het door het dagelijks bestuur genomen besluit van 22 december 2022 

de bestuurssecretaris, 

 
 

M. van der Linden 
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