Samenwerken

Soms lukt het ouders en
leerlingen niet alleen om het
schoolverzuim op te lossen.
Samen met ouders, scholen,
gemeenten en hulpverleners
zoeken we een oplossing.
De gemeente is
verantwoordelijk voor het
inzetten van jeugdhulp.

Via dit digitale systeem kunnen
instanties elkaar vinden en
kunnen kinderen sneller
opgemerkt en geholpen worden.
Meer info op
www.multisignaal.nl

Leerplicht, schoolverzuim en
startkwalificatie

Verwijsindex

Voor de leerlingen die
wij spreken wordt een
signaal afgegeven in de
verwijsindex.

Meldcode

Het RBL werkt volgens de
landelijke verplichte meldcode
wanneer de leerplichtambtenaar
het vermoeden heeft dat een
kind bedreigd wordt in zijn/haar
ontwikkeling.
Meer info op www.veiligthuisgv.nl

Contact

Voor meer informatie over leerplicht
en/of het jongerenteam: scan de code
leerplicht

jongerenteam

(035) 692 66 20 |
06 109 58 591 (jongerenteam)
info@rblgv.nl |
www.rblgv.nl
Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum

Dankzij de leerplichtwet kunnen kinderen in Nederland onderwijs
volgen. Kinderen zijn verplicht om naar school te gaan totdat ze
een mbo (niveau 2), havo- of vwo-diploma hebben gehaald of 18
jaar zijn geworden.

De leerplichtambtenaar kan ook
besluiten om justitieel proces
verbaal op te maken. De Raad
van de Kinderbescherming doet
dan onderzoek en het Openbaar
Ministerie beslist over de
afhandeling/sanctie.

18+

Schoolverzuim

De leerplichtambtenaar komt
in beeld als er sprake is van
schoolverzuim. Verzuim kan
verschillende oorzaken hebben.
Het kan een signaal zijn van
dingen die niet goed gaan in
het leven van een kind. De
leerplichtambtenaar gaat met
ouders en leerling in gesprek
om te bepalen wat er nodig
is om het schoolverzuim te
stoppen.

Ziekteverzuim

Scholen, jeugdartsen en de
leerplichtambtenaren werken
samen om het ziekteverzuim

terug te dringen. Wanneer
een leerling lang of vaak ziek
is, bepaalt de jeugdarts de
belastbaarheid van de leerling,
eventueel in samenspraak
met de eigen arts/specialist.
De leerplichtambtenaar wordt
betrokken als de afspraken met
de schoolarts en de school niet
nageleefd worden.

HALT/proces-verbaal

Schoolverzuim is een
overtreding van de wet.
Leerlingen die ondanks
waarschuwingen blijven
verzuimen, kunnen naar Bureau
HALT worden verwezen.

Jongeren ouder dan 18 zijn niet
meer leerplichtig. Toch moeten
zij zich ook aan de schoolregels
en het schoolrooster houden
als ze een opleiding volgen. Wij
blijven betrokken bij jongeren
tot 23 jaar. We motiveren,
bieden ondersteuning en
werken samen met andere
professionals om jongeren
naar een startkwalificatie
te begeleiden. Als school
geen optie meer is, kijken
we samen naar andere
mogelijkheden.

Dilemma Manager

18+ en geen diploma

Jongeren zonder start
kwalificatie en zonder school
inschrijving worden door ons
benaderd. Samen met de
jongere kijken we naar wat de
mogelijkheden zijn en wat ze
nodig hebben om de stap naar
school of werk te zetten.
Ben jij of ken jij iemand die
ondersteuning kan gebruiken?
Neem contact op met ons
jongerenteam!

Jongeren zonder schoolinschrijving die op zoek zijn naar
een passende vervolgopleiding kunnen bij ons terecht voor
een Dilemma Manager test. Deze test geeft naast passende
beroepsgroepen ook inzicht in welke kwaliteiten, valkuilen en
risico’s er zijn op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

