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Inleiding 
Jaarlijks wordt verslag uitgebracht over het in het laatst afgesloten schooljaar gevoerde beleid over de handhaving van 
de leerplicht (5 tot 16 jarigen), de kwalificatieplicht (16- en 17- jarigen) en de Regionaal Meld- en Coordinatiepunt (RMC) 
(18 tot 23 jarigen) door het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL). Het RBL Utrecht Noordwest werkt voor de 
gemeenten Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht, De Ronde Venen en Woerden. Het leerplichtjaarverslag geeft een 
cijfermatige verantwoording van de inspanningen op het terrein van de leerplicht in het schooljaar 2020/2021 en een 
beschrijving van de verschillende soorten werkzaamheden van het RBL. 
 
Het schooljaar 2020/2021 is door COVID-19 wederom anders gelopen dan andere jaren. Er was sprake 
van scholensluiting, afstandsonderwijs, 1,5 meter afstand en mondkapjes voor de leerlingen in het voortgezet 
onderwijs. Ondanks deze maatregelen heeft RBL haar werk kunnen uitvoeren. Wel zijn de COVID omstandigheden terug 
te zien in minder casussen dan voorgaand schooljaar, minder verzochte en verleende vrijstellingen en minder luxe 
verzuim.  
 
In bijgaand jaarverslag worden allereerst algemene cijfers over het jaar 2020/2021 gepresenteerd. Vervolgens wordt een 
uitsplitsing per gemeente gemaakt. 
 
   
 
Kernboodschap 
Regionaal Bureau Leerplicht (RBL)  
Het regionaal Bureau Leerplicht (RBL) is het eerste aanspreekpunt in de aanpak van verzuim en schooluitval 
van leerlingen van 5 tot en met 17 jaar. Het RBL stelt dienstverlening aan en zorg voor leerlingen ouders en scholen 
voorop. Daarnaast werkt het RBL waar mogelijk preventief, handhaaft wanneer het moet en werkt samen met andere 
partners om een toekomstperspectief voor jongeren te realiseren. 
 
Kerncijfers  
Op 1 januari 2021 waren er 1.538 leerplichtige leerlingen (5 t/m 17 jarigen) in de gemeente Oudewater. Daarnaast waren 



er 605 jongeren tussen de 18 en 23 jaar. In de gemeente Oudewater is er geen vestiging voor voortgezet onderwijs en 
ook geen mbo-vestiging.  
 
RBL heeft in het schooljaar 2020/2021 in de gemeente Oudewater in totaal 72 casussen behandeld. In het grootste 
aantal gevallen (38 keer), betrof dit bemiddeling en advies. Daarnaast werden 22 verzuimcasussen en 10 
vrijstellingen behandeld. In de 22 verzuimcasussen werd in 11 gevallen een waarschuwing afgegeven. Er werd geen 
enkele keer een proces-verbaal opgemaakt.  
In het schooljaar 2019/2020 werden er nog 84 casussen behandeld en was er meer verzuim  (36 casussen) dan in het 
schooljaar 2021/2022. Een groot gedeelte van het verzuim betrof in 2019/2020 luxe verzuim (9 keer), terwijl er in het 
schooljaar 2020/2021 geen sprake was van luxeverzuim. Luxeverzuim betreft ouders die hun kinderen tijdens schooltijd 
meenemen op vakantie. Door de lockdowns en inreisverbonden konden deze vakanties echter niet doorgaan.  
 
De in het schooljaar 2020/2021 verzochte vrijstellingen zijn ook toegekend. Dit betroffen voornamelijk vrijstellingen 
vanwege bezwaren tegen de richting van het onderwijs. Naast de 10 verzochte vrijstellingen is ook een tijdelijke 
vrijstelling artikel 11g Leerplichtwet toegekend in verband met gewichtige omstandigheden. In het schooljaar 2019/2020 
zijn er 17 vrijstellingen verzocht, ook dit betroffen voornamelijk bezwaren tegen de richting van het onderwijs.  
 
Regionaal Meld- en Coordinatiepunt (RMC)  
Het RMC voortijdig schoolverlaten is ondergebracht bij het RBL. De kerntaak van het RMC is om 
voortijdig schoolverlaters (VSV-ers), dit zijn jongeren zonder startkwalificatie, in beeld te brengen en deze te begeleiden 
naar een passend onderwijstraject, werk of een combinatie daarvan (een leerwerkplek). Het gaat hierbij om jongeren in 
de leeftijd van 18 tot 23 jaar. 
 
Het percentage VSV-ers van het MBO is de afgelopen jaren stabiel en schommelt tussen de 6 en 10 jongeren per 
schooljaar die het mbo zonder diploma verlieten. Het aantal VSV-ers wordt met terugwerkende kracht doorgegeven, 
waardoor het aantal VSV-ers voor schooljaar 2020/2021 op dit moment nog niet bekend is. 
 
In het jaarverslag is tot slot weergegeven wat het laatste behaalde diploma per leeftijdscategorie was op 1 oktober 2020 
en welk percentage jongeren een startkwalificatie had behaald. Uit het overzicht blijkt dat 88% van de 22 jarigen op 1 
oktober 2020 een startkwalificatie in bezit had. 
 
   
 
Financiën 
Niet van toepassing 
 
   
 
Vervolg 
Niet van toepassing 
 
   
 
Bijlagen 
Jaarverslag RBL 2020/2021 met nummer D22/053151 


