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Het Regionaal Bureau
Leerlingzaken
Zeeuws-Vlaanderen (RBL)
Het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) is een samenwerking tussen de drie ZeeuwsVlaamse gemeenten en is op 1 januari 2013 gestart. Het RBL geeft informatie en helpt
kinderen, jongeren, ouders en scholen bij het oplossen van problemen die een succesvolle
schoolcarrière in de weg staan. Het doel is te voorkomen dat kinderen en jongeren thuis
komen te zitten en daardoor geen onderwijs kunnen volgen. Het RBL stimuleert het
gebruikmaken van de scholingsmogelijkheden, het behalen van een startkwalificatie en
het biedt begeleiding en advies.
RBL Zeeuws-Vlaanderen voert vier belangrijke taken uit voor de inwoners van de
gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis:
• De Leerplicht (5 tot 18 jaar)
• De RMC-functie (voortijdig schoolverlaten van 12 tot 23 jaar)
• Het Leerlingenvervoer (5 tot 20 jaar)
• Het Jongerenloket (18 tot 27 jaar).
Alle taken op het gebied van de uitvoering van de Leerplichtwet, RMC-wet en het
leerlingenvervoer zijn aan het regionaal bureau overgedragen. Bij het RBL werken:
•	RBL-consulenten waaronder de leerplichtambtenaren en RMC-trajectbegeleiders.
•	Administratief medewerkers, zij beheren het leerlingregistratiesysteem en
organiseren het leerlingenvervoer.
Het RBL is gevestigd in het stadskantoor in Terneuzen. Afspraken met ouders en
leerlingen kunnen ook op locatie, in de woongemeente, worden gemaakt.
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Leerplicht
Kinderen zijn volledig leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand na hun
vijfde verjaardag. Deze leerplicht duurt tot het einde van het schooljaar waarin de jongere
zestien jaar wordt, waarna de kwalificatieplicht start.
Kwalificatieplicht
Aansluitend op de leerplicht volgt de kwalificatieplicht. Iedere jongere is kwalificatieplichtig
tot de 18e verjaardag, tenzij hij/zij een startkwalificatie heeft. Een startkwalificatie is een
diploma op minimaal mbo 2- of havo-/vwo-niveau. De jongere kan voldoen aan de
kwalificatieplicht door volledig dagonderwijs te volgen of door een combinatie van leren en
werken. Ook jongeren die een vmbo-diploma hebben behaald, moeten de overstap maken
naar een mbo-opleiding. Jongeren die niet in staat zijn een startkwalificatie te halen,
kunnen van het RBL hulp krijgen bij het zoeken naar een passend onderwijs- of leertraject.
De startkwalificatie vergroot de kans op het vinden en het behouden van een baan.
De kerntaken van Leerplicht zijn:
•	Tegengaan van verzuim en thuiszitten van leerplichtige leerlingen van 5 tot 18 jaar.
•	Behandelen van aanvragen voor vrijstellingen en ontheffingen Leerplicht.
•	Verwijzing naar reguliere jeugdhulpverlening.
•	Adviseren van jongeren en hun ouders met betrekking tot school- en beroepskeuze.
•	Verstrekken van informatie over leerlingzaken aan scholen, ouders en instellingen.
•	Deelnemen aan samenwerkingsverbanden zoals Zorgadvies teams op scholen (ZAT).
•	Opmaken van processen verbaal en justitiële afhandeling bij niet nakomen van
de Leerplichtwet.
Vrijstelling van inschrijvingsplicht
Dit betreft steeds maatwerk. Onder bepaalde omstandigheden is vrijstelling van de
inschrijvingsplicht mogelijk, bijvoorbeeld vanwege:
•	Lichamelijke of psychische ongeschiktheid.
•	Overwegende bedenkingen tegen de schoolrichting.
•	Schoolbezoek in het buitenland.
•	Een trekkend bestaan.
•	Vervangende leerplicht vanaf 14 jaar.
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Aanvragen van vrijstelling voor het volgen van
onderwijs in het buitenland
Een aantal kinderen/jongeren uit Zeeuws-Vlaanderen
volgen onderwijs in België. Daarvoor moet een vrijstelling aangevraagd
worden bij het RBL.
•	Ouders/verzorgers moeten een inschrijvingsbewijs inleveren dat hun
kind ingeschreven staat bij de school in België (of elders) en die school
regelmatig bezoekt.
•	De vrijstelling wordt verleend per schooljaar en dient ieder schooljaar opnieuw
aangevraagd te worden.
•	Als het kind na het vervallen van deze vrijstelling nog leerplichtig is en onderwijs blijft
volgen in het buitenland, dan dient opnieuw een vrijstelling aangevraagd te worden.
•	Als een leerplichtig kind/jongere langer dan 8 maanden in het buitenland verblijft om
daar naar een school te gaan, zijn de ouders/verzorgers verplicht het kind uit te
schrijven uit de Gemeentelijke Basisadministratie.
Vrijstellingen van geregeld schoolbezoek
Een dagje vrij of een vakantie tussendoor kan niet zomaar. Ieder kind/jongere heeft
onderwijs nodig om later zelfstandig te kunnen functioneren. In de Leerplichtwet staat
omschreven wanneer een jongere de school niet kan of hoeft te bezoeken. Dit zijn altijd
omstandigheden waar men zelf geen invloed op heeft (‘buiten de wil om gelegen’).
Verder kent de Leerplichtwet vrijstelling bij ziekte, schoolsluiting en de vervulling van
plichten die voortvloeien uit godsdienst- of levensovertuiging of andere gewichtige
omstandigheden. Ook zijn in de Leerplichtwet de regels voor extra vakantieverlof
duidelijk geregeld.
Ziekte
Een kind dat ziek is, dient door de ouders/verzorgers zo snel mogelijk aan de directeur
van de school gemeld te worden.
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Godsdienst- of levensovertuiging
Als een kind verplichtingen heeft die voortvloeien uit godsdienst- of levensovertuiging,
dan geven ouders/verzorgers dit uiterlijk 2 dagen voor de verhindering door aan de
directeur van de school.
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Andere gewichtige omstandigheden
Er zijn situaties waarin de school toestemming voor verlof zal geven. Dit heet: ‘andere
gewichtige omstandigheden’. Het gaat steeds om gebeurtenissen die buiten de wil van
ouders/verzorgers plaatsvinden. Hiervan is sprake bij:
•	Een verhuizing van het gezin: maximaal 1 schooldag toegestaan.
•	Het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad:
	Binnen de woonplaats maximaal 1 schooldag toegestaan.
	Buiten de woonplaats maximaal 2 dagen toegestaan.
	In het buitenland maximaal 5 dagen toegestaan.
•	Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal dagen wordt bepaald in
overleg met de directeur en/of leerplichtambtenaar).
•	Bij het overlijden van bloed- of aanverwanten:
	In de 1e graad maximaal: 4 schooldagen toegestaan (bijvoorbeeld: ouders,
partner, enzovoorts).
	In de 2e graad: maximaal 2 schooldagen toegestaan bijvoorbeeld: grootouders,
broers en zussen, enzovoorts).
	In de 3e en 4e graad: maximaal 1 schooldag toegestaan (bijvoorbeeld: neven en
nichten, ooms en tantes, enzovoorts).
• Bij viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig
(huwelijks-) jubileum van bloed- of aanverwanten: maximaal 1 schooldag toegestaan.
•	Voor andere naar het oordeel van de directeur/leerplichtambtenaar gewichtige
omstandigheden.
De volgende situaties zijn geen ‘andere gewichtige omstandigheden’. Verzuim om deze
redenen is dus niet toegestaan:
•	Familiebezoek in het buitenland.
•	Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding of het
winnen van een prijs.
•	Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.
•	Een uitnodiging van familie (opa en oma) of vrienden om buiten de normale
schoolvakantie op vakantie te gaan.
•	Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers-) drukte.
•	Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
•	Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband.
•	Sabbaticalverlof en wereldreizen.
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Indien er sprake is van ongeoorloofd verzuim is de directeur van de school verplicht dit te
melden aan de leerplichtambtenaar. Deze kan dan een proces-verbaal opmaken.

Aanvragen van verlof
Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof
wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’ moet zo spoedig mogelijk (bij
voorkeur minimaal 6 weken van te voren) ingediend worden bij de directeur van
de school. Voor een verzoek van meer dan 10 verlofdagen per schooljaar ligt de
beslissing bij de leerplichtambtenaar, in overleg met de directeur van de school.
Zo’n schriftelijk verzoek wordt ingediend bij de directeur van de school. De directeur
stuurt het verzoek door aan de leerplichtambtenaar. Wanneer het verzoek om extra
verlof wordt afgewezen, kunnen ouders/verzorgers schriftelijk bezwaar maken bij
de functionaris die het besluit heeft genomen.

Vakantieverlof
Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering worden gemaakt als er
tijdens geen enkele schoolvakantie een mogelijkheid is om, als gezin, 2 weken op vakantie
te gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. Er gelden dan
de volgende regels:
•	Ouders/verzorgers kunnen één keer per schooljaar maximaal 10 aaneengesloten
verlofdagen krijgen voor hun kind. Dit kan niet gedurende de eerste twee weken
van het schooljaar.
•	Het moet gaan om de enige gezinsvakantie per schooljaar (dus niet op wintersport
buiten de schoolvakantie en in de zomervakantie nogmaals op vakantie).
• Eén of beide ouders moet werkzaam zijn in seizoensgebonden arbeid waarbij het
onmogelijk is gebruik te maken van de reguliere schoolvakanties. De werkgever moet de
werknemer trouwens jaarlijks in de gelegenheid stellen om in ieder geval de minimale
vakantie (2 weken) op te nemen ook als het ‘slecht uitkomt met het rooster’.
•	Bij een werkverband in loondienst hebben ouders/verzorgers een verklaring van de
werkgever nodig waarin aangetoond moet worden dat er geen vervanging geregeld
kan worden.
•	Bij eigen bedrijfsvoering moeten gegevens overlegd worden waaruit onomstotelijk
blijkt dat een gezinsvakantie in een van de reguliere schoolvakanties tot zeer ernstige
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bedrijfseconomische problemen leidt. Het
gegeven dat gedurende de school-vakanties een belangrijk deel
van de omzet wordt behaald, is daarbij onvoldoende.
•	De directeur van de school beslist over de aanvraag. Bezwaar of
beroep is mogelijk.

Leerlingvervoer
In principe gaan leerlingen op eigen gelegenheid naar school. Maar als de school te ver van
huis ligt of als de leerling (door ziekte, lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap)
niet zelf naar school kan gaan, kan hij/zij in aanmerking komen voor leerlingenvervoer.
Ook is het mogelijk dat ouders een vergoeding krijgen van de reiskosten naar en van
school. Het RBL verzorgt de afhandeling van aanvragen voor het leerlingenvervoer voor
de gemeenten Terneuzen, Hulst en Sluis.
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De regels
•	De gemeenten hanteren voor leerlingenvervoer over het algemeen een
leeftijdgrens van 9 jaar. Tot die grens hebben kinderen in elk geval recht op
openbaar vervoer met begeleiding (met in achtneming van de kilometergrens
van 6 kilometer).
•	Vanaf 9 jaar worden kinderen geacht zelfstandig te kunnen reizen met het
openbaar vervoer of per fiets.
•	Vanaf 9 jaar wordt in principe geen aangepast vervoer met busjes of taxi’s ingezet.
•	Wanneer een leerling door zijn of haar beperking, niet in staat is zelfstandig
te reizen, mag de gemeente deze leeftijdgrens vanaf 9 jaar niet hanteren.
Het zelfstandig vervoer is dan niet passend voor die leerling.
•	Er wordt steeds rekening gehouden met de specifieke behoeften van het kind,
zoals bijvoorbeeld bij een handicap.
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Het aanvragen
Informatie over het aanvragen is beschikbaar op www.lereninzeeland.nl. Daar staan alle
voorwaarden en spelregels en zijn de antwoorden te vinden op vragen die veel ouders
hebben. Bij onduidelijkheden is contact opnemen met het RBL altijd mogelijk. Belangrijke
zaken daarbij zijn:
•	
Een aanvraag voor leerlingenvervoer dient elk schooljaar opnieuw te worden aangevraagd.
•	Het aanvraagformulier voor het komende schooljaar moet voor 1 juni van het lopende
schooljaar ingediend zijn. Bij tussentijdse plaatsing in het speciaal onderwijs kan hiervan
afgeweken worden.
•	Tijdig aanvragen is belangrijk, de vergoeding kan dan op tijd worden uitbetaald en het
kind kan vanaf de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar meereizen als het om
aangepast vervoer gaat.
•	Het RBL beoordeelt de aanvraag volgens de gemeentelijke verordening.
•	Als de aanvraag vóór 1 juni is ingediend, krijgt u vóór 1 augustus een brief waarin staat
of de vergoeding voor leerlingenvervoer verstrekt wordt.
•	In deze brief, de beschikking, staat ook hoe ouders/verzorgers bezwaar kunnen maken
tegen de beslissing.
•	Als ouders/verzorgers te laat zijn met het aanvragen van leerlingenvervoer, lopen ze
daarmee het risico dat ze zelf maatregelen moet nemen om hun kind op school te
krijgen totdat de aanvraag alsnog verwerkt is.
De organisatie van het leerlingenvervoer
Het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen regelt het taxivervoer.
Dit samenwerkingsverband is opgericht door de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten.
Het leerlingenvervoer wordt uitgevoerd door Taxi De Zwart. De leerlingen worden vanaf
hun woonadres vervoerd naar school op collectieve basis. Bij medische noodzaak is
individueel vervoer ook mogelijk. Het RBL levert aan het begin van het schooljaar een
overzicht van leerlingen aan die met een taxi vervoerd moeten worden naar school.
Het samenwerkingsverband stuurt deze lijst door naar het taxibedrijf. Het taxibedrijf
maakt de routes en regelt dit vervoer.
Klachten over het leerlingenvervoer
Als u klachten heeft over het vervoer van uw kind dient u dit te melden bij het taxibedrijf.
Als er geen oplossing wordt gevonden of u komt er samen niet uit, dan kunt u contact
opnemen met het RBL.
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Regionale meld- en
coördinatiefunctie voortijdig
schoolverlaten (RMC)
Het RBL wil vanuit de uitvoering van de RMC-functie voorkomen dat jongeren voortijdig
en zonder startkwalificatie, de school verlaten. Schoolverlaters of dreigende
schoolverlaters tot 23 jaar worden door het RBL gestimuleerd weer te gaan leren en hun
diploma, minimaal een startkwalificatie, te behalen. Door te leren, bouwen jongeren aan
een veel betere toekomst: ze hebben een grotere kans op een betere baan en meer kans
om verder door te groeien. De RBL-consulenten werken samen met de jongere, ouders,
overheid, scholen, werkgevers en instellingen aan een op maat gemaakt traject.
Definitie startkwalificatie: een diploma op minimaal Havo-, VWO- of MBO-2-niveau.
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Wat doet de RBL-consulent ik het kader van de RMC-regeling?
De RBL-consulent helpt de jongere met het bouwen aan zijn/haar toekomst:
•	Samen met de jongere zoekt de RBL consulent naar de beste mogelijkheden op het
gebied van werken en leren.
•	De RBL-consulent heeft veel kennis over scholing en het vinden van een passende baan.
•	Soms zijn er situaties waardoor de jongere zelf niet goed weet hoe hij of zij de juiste
opleiding kan kiezen of problemen moet aanpakken. In dat soort situaties kan de
jongere de hulp inroepen van het RBL.
•	Binnen het RBL is er veel kennis en ervaring om moeilijke situaties die de schoolgang of
werk belemmeren, aan te pakken.
•	Door de jongere serieus te nemen wordt vertrouwen opgebouwd. Door middel van
gesprekken wordt de jongere verder geholpen.
•	De RBL-consulent kan ervoor zorgen dat de jongere aan een loopbaanonderzoek
deelneemt. Sterke kanten en interesses komen hierin naar voren.
Het RBL biedt jongeren een steuntje in de rug als het even wat minder loopt.
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De aanpak Verzuim 18+
Het RBL werkt samen met de mbo-scholen voor studenten van 18 tot 23 jaar met de
verzuimaanpak 18+. School meldt deze niet-leerplichtige jongeren als ze teveel verzuimen.
De RBL-consulent gaat dan in gesprek met de jongere om na te gaan wat de oorzaak is van
het verzuim en wat daaraan te doen is. Met deze aanpak wordt voorkomen dat jongeren
steeds vaker wegblijven uit de opleiding en op die manier voortijdig schoolverlater worden.
De aanpak Jongerenloket
Het Jongerenloket werkt samen met meerdere partijen ter voorkoming en bestrijding van
jeugdwerkloosheid. Het Jongerenloket is een samenwerkingsverband tussen de
gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen, het Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen (WSP) en
het RBL. De doelstelling is het bemiddelen, begeleiden en coachen van jongeren zonder
startkwalificatie tussen de 16 en 27 jaar richting onderwijs, werken/leren of werk.
De dienstverlening is ook bij het Jongerenloket erop gericht om voortijdige schooluitval
te voorkomen en jongeren uiteindelijk een startkwalificatie te laten behalen. Daarmee zijn
jongeren niet of slechts voor een korte periode uitkeringsafhankelijk.
De dienstverlening vanuit het Jongerenloket
•	
Coachen van (niet) werkende jongeren (tot 27 jr) zonder startkwalificatie richting school.
•	
Voorlichting bij bedrijven voor 2e jaars vmbo leerlingen voor het maken van de profielkeuze.
• Geven van arbeidsmarktgerichte voorlichting aan vmbo (3e en/of 4e jaar leerlingen) en mbo.
•	
Bemiddelen van jongeren naar BBL-leerbanen en stageplaatsen met hulp van
www.stagemarkt.nl.
•	
Opzetten van leertrajecten in samenspraak met werkgevers.
•	
Bemiddelen van jongeren richting regulier werk en/of scholing door:
	Het organiseren van bijeenkomsten voor jongeren die ondersteuning richting
werk en/of scholing nodig hebben.
	Inzet beroepskeuze- en capaciteitentesten.
	Individuele gesprekken met jongeren die vragen hebben over werk of scholing.
Dit kan op afspraak bij de verschillende gemeenten of op bij de scholen.
•	Doorverwijzen van ‘zorg’-jongeren naar hulpverlenende instanties.

15

| Informatie over leerplicht, voortijdig schoolverlaten en leerlingenvervoer

Informatie over leerplicht, voortijdig schoolverlaten en leerlingenvervoer |

16

Zijn er nog vragen?
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft,
neem dan contact op met het:
Regionaal Bureau Leerlingzaken
Zeeuws-Vlaanderen
Bezoekadres
Stadhuisplein 1
4531 GZ Terneuzen
Postadres
Postbus 35
4530 AA Terneuzen

F

0115 - 618 428

E rbl@terneuzen.nl
W 	www.lereninzeeland.nl
1
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