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De bijgaande brief van de regio Gooi en Vechtstreek over Jaarverslag Regionaal Bureau Leerlingzaken 2019-
2020” was opgenomen in rubriek A (= voor kennisgeving aannemen) van de lijst van ingekomen stukken voor
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De commissie adviseert u de brief thans alsnog voor kennisgeving aan te nemen.
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Geachte griffiers, 

Hierbij het verzoek om de bijgevoegde informatiebrief over het jaarverslag van het RBL (Regionaal Bureau Leerlingzaken) te 

verspreiden onder de raadsleden. 

Instructie DIV: Dit is een uitsluitend digitale verzending, met verzoek deze intern via het DMS/Zaaksystemen ter 

informatie door te zenden naar de collegeleden, gemeentesecretaris en de betrokken adviseurs. 

CC: Regioambassadeurs ter informatie 

Met vriendelijke groet, 

Marlies van der Linden 

Bestuurssecretaris & Programmaco~rdinator GERT (Cultuur Erfgoed, Recreatie dz Toerisme) 

RVE Sturing 

https://huizen-jzd.decosasp.com/aspi/ViewEmail.aspx?I=FF69A5D861 F546A5983EC2F72FA88FF0&view=print 1/2 

Z.163698 /D.1141451
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Werkdagen: ma, di, do, vr 

M: 06 10985787 

E: m.vanderlinden@regiogv.nl 

~ur~gerr~~es~e~ d2 Bnr~iesstr~at 80, ~~4QA ~Z E~ussum. 

l~4slbu~ 25'1, rt 40(l A~ ~w~surra 

~~35} ~i~12 ~ll4á ~ rtgra~v.rnl 

hci R~gio~V ~ f~~~lc~ raai e~ 1~~~chts reek 

https://huizen-jzd.decosasp.com/aspi/ViewEmail.aspx?I=FF69A5D861 F546A5983EC2F72FA88FF0&view=print 2/2 
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Geachte raadsleden, 

 

Met deze brief informeren wij u over het jaarverslag van Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en 
Vechtstreek (hierna RBL) 2019-2020.  

Het schooljaar 2019-2020 was een bijzonder jaar. Midden in de gebruikelijke voorjaarsdrukte werd het 

opeens stil. De scholen sloten (tijdelijk) hun deuren en er kwamen ook grote aanpassingen voor leerlingen 

en ouders. Het werk van het RBL kwam hierdoor in een ander daglicht te staan. Verzuimmeldingen bleven 

in eerste instantie uit, maar dit betekende niet dat er geen verzuim was. Inmiddels is ook de huidige 

situatie; (deels) gesloten scholen en digitaal onderwijs op afstand, de nieuwe werkelijkheid voor het RBL.  

 

Voordat we verder inzoomen op het jaarverslag, willen we van de gelegenheid gebruik maken om alle 

mensen die werkzaam zijn in het onderwijs een hart onder de riem te steken. Zij zijn op meerdere fronten 

buiten hun comfortzone getreden om het onderwijs door te laten gaan. We prijzen ook de inzet van 

ouders in deze hectische tijd.  

 

Het jaarverslag 2019-2020 van het RBL bevat de cijfermatige verantwoording van de inzet die is gedaan 
ten behoeve van jongeren. In deze brief vragen we eveneens uw aandacht voor de belangrijkste 
ontwikkelingen van het afgelopen schooljaar.  

Project:  Voorlichting en advisering primair onderwijs  

Schoolverzuim kan een signaal zijn van een probleem. De redenen zijn divers, maar van belang is dat dit 

signaal wordt opgepikt. Basisscholen melden weinig schoolverzuim en regelmatig te laat komen wordt 

niet altijd onderkend als een signaal. Om basisscholen te adviseren over de aanpak van verzuim en 

voortijdig signaleren heeft het RBL in het achterliggende schooljaar alle scholen een aanbod gedaan voor 

een persoonlijk gesprek over deze thema’s. De gesprekken hebben zich niet beperkt tot ongeoorloofd 

verzuim alleen. Ook het aanbod van Jeugdgezondheidszorg, Veilig Thuis en de Gezonde school zijn 

meegenomen. 75 procent van de scholen in de regio hebben hiervan gebruik gemaakt. Het project heeft 

het bewustzijn gecreëerd rondom verzuim, registratie, beleid en signalering. Een goede registratie geeft 

inzicht en biedt handelingsperspectief voor de scholen.  

 

https://www.regiogv.nl/privacyverklaring/
https://www.rblgv.nl/wp-content/uploads/sites/6/2021/02/Jaarverslag_RBL_2019-2020.pdf
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 #Welke Toekomst Kies Jij  

RBL heeft de training #Welke Toekomst Kies Jij ontwikkeld voor jongeren die vastlopen met of zonder 

schoolinschrijving en hulp nodig hebben bij het uitstippelen van hun toekomst. Bij deze groepstraining 

leren jongeren van elkaar bij het vormgeven van hun ‘nieuwe’ toekomst.  
De eerste training van schooljaar 2019-2020 met 15 deelnemers was een groot succes. Alle deelnemers 

hebben de training afgerond met een pitch over hoe zij hun toekomst zien.  

De tweede training, die in maart startte en waar 14 jongeren aan deelnamen, werd door de eerste 

lockdown verstoord. Vanwege corona kon het RBL geen fysieke groepsactiviteiten meer organiseren. Het 

online programma sloot niet goed aan en het bleek zeer lastig om jongeren gemotiveerd en betrokken te 

houden. Dit onderstreept dat het persoonlijk contact tussen de trainers en de jongeren onderling 

essentieel is om resultaten te boeken en samen te werken aan een nieuwe toekomst. Het RBL heeft 

inmiddels een corona-proof trainingsaanbod ontwikkeld.  

 

Thuiszitters 

In de Gooi en Vechtstreek waren er nagenoeg een gelijk aantal thuiszitters ten opzichte van schooljaar 

2018-2019. In de cijfermatige weergave hebben wij er in dit jaarverslag voor gekozen om ook de niet 

‘officiële’ thuiszitters op te nemen in het overzicht.  

Het totaal aantal leerlingen dat ‘thuiszitter’ was, komt op 74 (waarvan 36 volgens de officiële definitie).  

RBL is van mening dat alle leerlingen die, om welke reden dan ook, maanden tot jaren geen onderwijs 

volgen onder de noemer ‘thuiszitter’ vallen. De redenen zijn divers: wachten op behandeling in de 

jeugdhulp, geen geschikte vorm van onderwijs kunnen vinden, enz. 

 

Minder Voortijdig Schoolverlaters (hierna VSV-er) 

275 Jongeren zijn gestopt met school zonder dat ze een startkwalificatie hebben behaald. Veel gehoorde 

redenen zijn dat jongeren werk hebben, niet in staat zijn om naar school te gaan, of geen motivatie 

hebben om onderwijs te volgen.  In schooljaar 2018-2019 waren er 361 Voortijdig Schoolverlaters. Het 

aantal van 275 is nog niet definitief. In februari 2021 worden door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap de cijfers 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. 

Ook al zijn wij trots dat er een daling zichtbaar is van het aantal VSV-ers in de regio, het blijft afwachten 

wat het effect is van de huidige coronaomstandigheden en het aantal jongeren dat voortijdig hun 

opleiding afbreekt zonder diploma en/of startkwalificatie. De keuze voor een vervolgopleiding moest 

veelal online worden gemaakt en jongeren geven aan meer last te hebben van depressieve gevoelens. 

Ook het onderwijs op afstand tijdens de tweede lockdown maakt het moeilijk voor jongeren. Dit betekent 

voor het RBL dat er extra begeleiding wordt ingezet en zo nodig worden ook aanvullende acties 

ontwikkeld, zoals een aanbod voor jongeren om gebruik te maken van het jongerenteam zonder dat er al 

sprake is van schoolverzuim of VSV. Jongeren verdienen en krijgen onze aandacht.  
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Mocht u naar aanleiding van deze informatiebrief nog vragen hebben, neemt u dan contact op met 

Annelies van de Kolk, teammanager van het RBL. Annelies is bereikbaar via a.vdkolk@rblgv.nl of  

06-51049604. 

 

We vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Overeenkomstig het door het dagelijks bestuur op 18 februari 2021 genomen besluit, 
de bestuurssecretaris, 
 

 
 
 
M. van der Linden 
 
 
 
 

mailto:a.vdkolk@rblgv.nl



