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Bussum t Jongeren gaan iets trou- uitgevoeid op alie VoortgezetOn-
wer naarschool Het aantal meldin- derwijsscholen. Dit `is een metho- 
gen van"schoolverzuim bij het Re- tL'r~g dp nlV~au diekvoorinxegraleaanpakvanziek-
gianaal Bu[eau Leerlingenzaken ~ i~7 teveczuim. Het RBL venvacht dat 
{RBL) is veigeleken met vorig Z~1~ ZQt! doorM@ztdethuiszittersdielang-
schooljaar gedaald van 4173 Haar ducigziekzijngemeldinbeeldkrij-
39fi9. Daacmee ishet schoolveezuim gen bij de jeugdar[s. 
terug naarhee niveau van zoi6-zoi7. 'M~zl onde~vangc ook het pro-

beperking dat zij ook niet Haar. '.bteemvanhet'nieuwespijbelen",zo 
Opvallendisdathetaantalverzuiin- schoolmoeten.Opvallendisdatde '. steltdeinspectie.Onderhetnieuwe 
meidingen van jongeren ui[ de ge- ' xotale stijging van het aaatal vrij- ' spijbelen vallen bijvoorbeeld leer-
meente Wijdemeien, s gestegen. stellingen bijna in deze categorie lingendiewordenziekgemeld,om-
Hetschoolverzuim in de gemeente vaIL `dac zij toeuen niet geleerd hebben 
Gooise Mecen, Laren, Eemnes en of Langer afwezig hlijven dan me-
Weesp is juist afgenomen. be ge- Voorti}dig s~hoolverlaters disch noodzaketijk.'Ook zijn er ou-
meeriteHilversum en Blazicum zijn In schooljaar aoi8-zoig waren er vol- ders die to veel meegaan in ieder 

-nagenoeggelijkgebleven:HetRBL genshecministerievanOnderwijs '.piJntjeofnietwelbevindenvanhun 
heeft Been directe veikiaring voor Cultuur en ' Wetenschapperi i347 ' telg, waaxdoor de leeriing door een 
de daling.'Hetkanbetekenendater jongerendiekondenwordenaarige- iekmelding de eigenlijke proble-
daadweckelijk minder schooiver- mecktals'voottijdigschoolvedatec'. ' menontwijkt.ViaM~zlkomenzul-
zuim is geweest of dat door Ern of Dit zijn jongeren die zonder dipIo- ke signalen vroegtijdig Haar boven', 
meer scholen'niet of to weinig mahunschootcaexi~rebeEindigeri. heefthetRBLdiceerstejaarervaren. 
schoolverzuim is gemeld', stelt de Een deel hiervan is overstapper van 

StrubbeRn en inspectie in het jaarrappat over het voortgezet onderwijs Haar het g 
r schooljaar2ar8-xoig.Dedalinginde mbo.Zoblevener8ujongerenover, Ondanks deze positieve uickom-

regio komt overeen met de landelij- waarvan sommigen direct weer op s[en, zijn er ook nog wel de nodige 
~ketrend.0oklandetijkiserechter schoolingeschrevenblekentestaan. problemenmetM@zt.Zozijndere- 

gees eenduidige verklaring to vin- M~Z~ sultateri per school ivisselend. De 
den. ene school ervaart dat zij beter in 

Vri'stellin en 
Ruimdehelftvandiejongerenheeft contact zijn met deleerling, of de 

1 g zich aan het begin van het school- ouders en zijn genoodzaakt om veel 
Er is wel een stijging in het aantat jaar weer ingeschreven op een regu- (meet} tijd in de ziekteaanpak to ste-
vri,jscellingen- leerlingen die Hier liere school Dat maalct dat volgens ken ten opzichte van voorgaande ja- 
Haar school hoeven - to zien. In to het RBLhierin de regio uiteindelijk ` ren Andere scholen etvaren nog veel 
taal zijn er i741eetplichtige jonge- 36i jongereri zonder'stutkwalifia- strubbelingeninhetvocmgevenvan 
ren die niet Haar school hoeven. tle' zijn gestopt met een opleiding. 5 hun ziekteverzuimaanpalc 'Er is 
Voor meer dan dehelfcvan dit aantai Veruit de meesten (i93) zyn aan het ' nog veel werk aan de Winkel om alle 
heeft dzt to makers met het feit dat werk gegaan. Andere veel voorko- scholen Mpzl-vaardig to krijgen in 
ze op een buitenlandse school staan Mende redenen waarom'leerlingen het belang van de lee lingers en om 

estig leedingen met een dusdanig ziekte, of het ~olgen van een parti- schooiveclaten to doockomen', zo 
:rieuzelichamelijke,ofgeestelijke culiereopleiding. stelthetRBLinhetjaarverstag. 


