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De heer G.J. Hendriks, wethouder 

Jaarverslag RBL 2018-2019 

 

 

1. Kennisnemen van 

1. Het Jaarverslag Regionaal Bureau Leerlingzaken 2018-2019.  

 

2. Inleiding 

Het Regionaal Bureau Leerlingzaken (hierna: RBL) is er voor leerlingen, ouders en scholen in regio 

Gooi en Vechtstreek. Het RBL houdt toezicht op de naleving van de leerplichtwet. Dit doet het RBL 

door ouders, scholen en leerlingen te ondersteunen, adviseren, stimuleren en waar nodig te 

controleren. De medewerkers van het RBL zijn dagelijks actief om schoolverzuim/uitval aan te 

pakken en schoolverlaters zonder startkwalificatie in beeld te brengen en zo nodig te begeleiden 

naar een betere toekomst. Het hoofddoel van het RBL is het mogelijk maken dat zoveel mogelijk 

jongeren naar school (kunnen) gaan en een diploma halen. Elk jaar brengt het RBL een jaarverslag 

uit. In dit jaarverslag staan de belangrijkste resultaten en bevindingen over het afgelopen 

schooljaar uitgewerkt.  

 

3. Kernboodschap 

De belangrijkste conclusies uit het jaarverslag worden hieronder toegelicht. In bijlage 1 vindt u het 

jaarverslag.  

 

Algemeen  

Landelijk onderzoek heeft aangetoond dat verzuim in het primair onderwijs onvoldoende wordt 

geregistreerd en gemeld. Het RBL steekt daarom in op bewustwording van scholen om 

schoolverzuim beter te registreren, dit zorgt er namelijk voor dat schooluitval tijdig in beeld is en 

‘erger’ voorkomen kan worden. In schooljaar 2018-2019 hebben alle basisscholen in de regio Gooi 

en Vechtstreek informatie gekregen over hoe schoolverzuim geregistreerd moet worden, hoe extra 

verlofverzoeken moeten worden beoordeeld en wanneer er een melding gemaakt moet worden bij 

de leerplichtambtenaar of de jeugdarts indien er sprake is van veelvuldig of langdurig 

(ziekte)verzuim.  In schooljaar 2019-2020 worden alle basisscholen bezocht door het RBL, waarbij 

er gekeken wordt naar het verzuimbeleid en de verzuimregistratie van de scholen. Verzuim 

schommelt en is lastig te voorspellen. Ieder jaar zal er, dankzij de cijfers van het RBL, meer inzicht 

komen doordat er verbetering is in de aangeleverde cijfers van scholen.   

 

Cijfers Gooise Meren  
Het valt op dat het luxe verzuim in Gooise Meren tussen schooljaar 2017-2018 en 2018-2019 licht is 

toegenomen. Luxe verzuim houdt in dat een leerplichtige of kwalificatieplichtige leerling buiten de 

schoolvakanties om op vakantie gaat en daarvoor geen toestemming heeft van de schoolleiding. 

Het RBL heeft geconstateerd dat meer basisscholen in Gooise Meren het luxe verzuim hebben 

geregistreerd. In schooljaar 2017-2018 registreerden 11 basisscholen in Gooise Meren het luxe 

verzuim, in schooljaar 2018-2019 waren dat 22 basisscholen. Het is een positieve ontwikkeling dat 

basisscholen beter registreren. Dat scholen beter registreren is een mogelijke verklaring voor de 

lichte stijging in het luxe verzuim. Een andere mogelijke verklaring is dat ouders een berekening 
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maken voordat zij op vakantie gaan. De boete voor luxe verzuim is ongeveer €100 per dag per kind. 

Het RBL stelt dat ouders berekenen of deze boete (waardoor het gezin goedkoper op vakantie kan, 

aangezien de vakantie buiten de schoolvakanties plaatsvindt) opweegt tegen een duurdere 

vakantie of niet.   

 

Daarnaast blijkt ook het verzuim 18+ in Gooise Meren toegenomen. Verzuim 18 + betekent dat een 

jongere ouder dan 18 jaar incidenteel of geregeld verzuimt zonder dat hiervoor toestemming is 

verleend. Dankzij een toename van deze verzuimmeldingen zijn voortijdig schoolverlaters eerder 

in beeld. De jongeren die 18 jaar of ouder zijn, zijn niet allemaal op een school binnen de regio 

ingeschreven. Een groot deel zit ook in bijvoorbeeld Amsterdam, Utrecht of Amersfoort op school. 

Het is daarom lastig te duiden waarom het verzuim is toegenomen. Het RBL heeft al enkele jaren 

de afspraak met het MBO College in Hilversum dat 18+ op dezelfde wijze gemeld wordt als het 18- 

verzuim. Wettelijk is het zo dat 18+ verzuim gemeld moet worden bij vier aaneengesloten weken 

van afwezigheid. Het MBO College Hilversum meldt echter ook het 18+ verzuim (net als 18-) bij 

zestien uur afwezigheid in vier weken. In de laatste jaren is dit ook de landelijke trend geworden. 

MBO colleges buiten de regio melden het 18+ verzuim dus ook eerder, wat een mogelijke 

verklaring is voor de toename van het verzuim.  

 

Belangrijke regionale ontwikkelingen  

Er zijn een aantal belangrijke regionale ontwikkelingen: 

 

M@zl 

Alle Voortgezet Onderwijsscholen in de regio Gooi en Vechtstreek zijn gestart met de M@zl 

aanpak: een integrale aanpak van ziekteverzuim. Ziekteverzuim is geoorloofd verzuim, daarom 

komen deze meldingen niet terecht bij het RBL, maar de meldingen komen via scholen wel bij de 

jeugdartsen van Jeugd en Gezin binnen. Dankzij de M@zl aanpak is problematiek eerder én beter 

in beeld. In het afgelopen jaar zijn 347 meldingen van langdurige ziekteverzuim gedaan binnen 

Gooi en Vechtstreek. 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 

Het aantal thuiszitters is regionaal sterk verminderd van 62 naar 35. 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. Naast de thuiszitters zijn er ook 

nog 35 langdurig zieke kinderen die niet naar school gaan. In 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.   
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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, dat is een lichte toename ten 

opzichte van het jaar daarvoor. Dit sluit aan bij het landelijke beeld. Redenen voor de toename van 

VSV’ers zijn foute studiekeuze, de aantrekkende arbeidsmarkt en multiproblematiek bij de 

jongeren. Wat opvalt is dat veel 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. 

 

4. Consequenties 

Uit het jaarverslag blijkt dat het RBL actief bezig is om schoolverzuim/uitval en VSV’ers te 

voorkomen. We continueren de huidige aanpak. Hoewel er bij het luxe verzuim en verzuim 18+ een 

stijging te zien is in Gooise Meren, is het te vroeg om hier actie op te ondernemen. Verzuimcijfers 

fluctueren immers continu. Volgend jaar vergelijken we opnieuw de cijfers van Gooise Meren ten 

opzichte van de rest van de regio en ten opzichte van voorgaande jaren. Op basis daarvan 

onderzoeken we of een bijstelling van de huidige aanpak noodzakelijk is.  

 

5. Communicatie en participatie 

De gemeenteraden van de regiogemeenten worden op de hoogte gebracht van het jaarverslag van 

het RBL. 

 

6. Vervolg 

We continueren de huidige aanpak en onderzoeken volgend jaar aan de hand van de nieuwe cijfers 

of een bijstelling van de huidige aanpak noodzakelijk is. Het nieuwe jaarverslag, over schooljaar 

2019-2020, wordt te zijner tijd ook met u gedeeld. 

 

7. Bijlagen 

1. Jaarverslag RBL 2018-2019 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

 

Margriet van Schaik, 

 

 

 

 

drs. H.M.W. ter Heegde 
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Waarnemend 
gemeentesecretaris 

Burgemeester 

 


