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Omschrijvingen workshops | Werkconferentie | 20 april 2023 
 
 
Workshopronde 1 - 13.00-14.00 uur 

Interactieve lezing: De kunst van het vragen stellen  
Waarom zijn we doorgaans niet zo goed in het stellen van goede, scherpe vragen? Hoe komt het dat 
we snel zijn afgeleid en dat gesprekken soms uitmonden in discussie of het geven van ongevraagd 
advies? En vooral: hoe doen we het beter? Wat kunnen we leren van Socrates als het gaat om het 
voeren van goede gesprekken? In deze inspiratiesessie neemt Linda van Denderen je mee in het hoe 
en waarom van de kunst van het vragen stellen. Op prikkelende en humorvolle wijze word je 
geconfronteerd met je eigen patronen en reflexen in gesprekken, én je maakt kennis met 3 
socratische vaardigheden waar je gesprekken direct van opknappen. 
Minimaal aantal deelnemers: 20 
Maximaal aantal deelnemers: 90 
Doelgroep: alle functies 

 

Kinderen van het Onderwijs - een fotoproject laat zien waar het schoolsysteem faalt 
Vele kinderen lopen, soms op schrijnende manier, vast in het schoolsysteem. Niet ieder kind past 
door de mal en passend onderwijs blijkt niet voor iedere scholier te passen. In de portretserie 
‘Kinderen van het Onderwijs’ schijnt fotografe Iris Valentina licht op de pijnpunten binnen het 
reguliere schoolsysteem. Kinderen die vastlopen, om welke reden dan ook, krijgen een gezicht en 
een stem. Tijdens een presentatie van de portretten en teksten van de kinderen zelf, wordt de 
problematiek zichtbaar. Met deze kinderen is niks mis. Ze weten juist vaak haarfijn aan te voelen wat 
er niet klopt. De kinderen van het onderwijs hebben een boodschap. Misschien is het tijd dat we 
gaan luisteren? 
Minimaal aantal deelnemers: 20 
Maximaal aantal deelnemers: 100 
Doelgroep: alle functies 

Wel in ontwikkeling in de praktijk 
Ruim 100 samenwerkingsverbanden nemen deel aan het project WEL in ontwikkeling. Ook de 
Rotterdamse samenwerkingsverbanden  PPO Rotterdam en KOERS VO nemen deel. De 
samenwerking tussen Leerplicht Rotterdam, SWV PPO en SWV Koers VO  is een mooi voorbeeld van 
hoe dit project ingezet kan worden. Hoe kom je tot een afweging hoe je de middelen inzet? Kies je 
voor een breed onderzoek of voor de inzet op vijf specifieke leerlingen? Waar moet je rekening mee 
houden bij de uitvoering? En de eerste uitkomsten worden gepresenteerd. Een praktische workshop 
over WEL in ontwikkeling door Mijke Withagen van Leerplicht Rotterdam,  Merlijn Jacobs van SWV 
PPO en Angelique Nijssen van SWV Koers VO.  
Minimaal aantal deelnemers: 10 
Maximaal aantal deelnemers: 30 
Doelgroep: Leerplichtambtenaren en managers Leerplicht 
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Maak kennis met Halt 
Halt richt zich al meer dan veertig jaar op het voorkomen en bestraffen van jeugdcriminaliteit. Dit 
doen wij door een pedagogisch leertraject op maat aan te bieden. Wij zijn er van overtuigd dat 
iedere jongere een tweede kans verdient. In deze workshop maak je kennis met Halt als organisatie: 
wie zijn wij, wat doen wij en ook belangrijk: wat kunnen wij (samen met de leerplichtambtenaar) 
voor jongeren betekenen? 
 
Linda van de Pol en Macy Kroon nemen je op een interactieve manier mee in de bevoegdheden die 
de leerplichtambtenaar heeft om naar Halt te verwijzen én je komt erachter wat Halt kan betekenen 
voor jongeren die verzuimen. Wil jij weten wat de meerwaarde is van het doorverwijzen naar Halt? 
Dan is deze sessie voor jou! 
Minimaal aantal deelnemers: 10 
Maximaal aantal deelnemers: 20 
Doelgroep: Leerplichtambtenaren en beleidsambtenaren 
 
 
 
De samenwerkingsovereenkomst met de Inspectie van het Onderwijs 
Dit jaar wordt voor gemeenten het weer mogelijk om een samenwerkingsovereenkomst de Inspectie 
van het Onderwijs af te sluiten. Leerplichtambtenaren van gemeenten die een 
samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten, kunnen daarmee onderzoek doen naar de 
verzuimregistraties van de scholen.  
 
Daarmee kan een belangrijke impuls worden gegeven aan de kwaliteit van de verzuimregistratie 
waardoor verzuim op tijd wordt gemeld. In deze workshop wordt door de Inspectie ingegaan op de 
werkwijze en de wederzijdse samenwerking en bevoegdheden. 
Minimaal aantal deelnemers: 10 
Maximaal aantal deelnemers: 30 
Doelgroep: Leerplichtambtenaren, managers en beleidsambtenaren 
 
 
Benen-op-tafel sessie: Uitbreiding RMC tot 27 jaar 
De rol van RMC wordt uitgebreid tot 27 jaar in 2025. Ook gaan RMC, mbo en WenI samenwerken in 
de doorlopende lijn van school naar werk. In deze sessie geeft projectleider van Ingrado Liesbeth de 
Boer je een kort overzicht van de aankomende veranderingen en gaan we daarna met elkaar in 
gesprek. Hoe kunnen we gebruik maken van elkaars kennis en ervaring? Wat verwacht je de 
komende tijd van Ingrado? Kortom, benen op tafel en samen verder komen! 
Minimaal aantal deelnemers: 10 
Maximaal aantal deelnemers: 30 
Doelgroep: RMC--coördinatoren 
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Workshopronde 2 – 14.15-15.15 uur 
 
Interactieve lezing: Generatie Z 
Wist je dat Socrates en Aristoteles al klaagden over de slechte manieren van de jeugd van 
tegenwoordig? Wat normaal is voor de ene generatie is abnormaal voor de andere. Zo willen 
jongeren het altijd anders, beter en mooier doen dan voorgaande generaties. En daar moet de 
gevestigde orde altijd weer even aan wennen.   
Op basis van de eerste onderzoeken en inzichten wordt steeds duidelijker wat generatie Z drijft, 
motiveert en inspireert. In deze interactieve lezing, gegeven door Danielle Schreurs van Futuremap, 
leer je deze generatie beter kennen én krijg je inzicht in hoe je succesvol samenwerkt met deze 
jongeren.  
Minimaal aantal deelnemers: 20 
Maximaal aantal deelnemers: 90 
Doelgroep: alle functies 
 
Benen op tafel sessie: Verbetermogelijkheden voor de leerplichttelling (artikel 25 Leerplichtwet) 
Artikel 25 van de Leerplichtwet verplicht gemeenten jaarlijks een opgave van de verzuimgegevens 
aan de minister te doen. De minister presenteert deze cijfers ieder jaar in een brief aan de Tweede 
Kamer en zet daarbij zijn plannen voor bijvoorbeeld het terugdringen van het aantal thuiszitters 
uiteen.  
Onder begeleiding van Marga de Weerd, projectleider bij Ingrado, bespreken we of de minister wel 
de goede gegevens krijgt van gemeenten om zijn beleid op te baseren, of de minister meer of andere 
gegevens zou moeten ontvangen, welke dat moeten zijn, waar die vandaan moeten komen en hoe 
de deelnemers uit de verschillende gemeenten zelf zicht proberen te krijgen op het aantal 
thuiszitters. 
Minimaal aantal deelnemers: 8 
Maximaal aantal deelnemers: 20 
Doelgroep: Managers, beleidsmedewerkers en kwaliteitsmedewerkers 
 
 
Workshop voor ondersteuners: uitwisseling en handigheidjes 
Heb jij in je werk te maken met leerplicht en RMC, niet als leerplichtambtenaar of als RMC-consulent, 
maar als ondersteunend professional of registratiemedewerker? Heb je regelmatig contact met 
scholen/ouders en zou jij graag informatie hierover willen delen met je collega's?    
Dan is deze workshop zeker interessant voor jou! Ingrado bied je de mogelijkheid om met collega's 
uit andere regio's in gesprek te gaan over jouw werkzaamheden en ervaringen als professional ter 
ondersteuning van leerplicht en RMC.   
Tijdens deze workshop besteden we aandacht aan handigheidjes in Excel gericht op leerplicht en 
RMC, welke in jouw werk als ondersteuner van pas kunnen komen. Deze workshop wordt verzorgd 
door collega’s uit de praktijk, Jos Betten en Margreet van Dost, wat het toegankelijk en herkenbaar 
maakt.   
Minimaal aantal deelnemers: 10 
Maximaal aantal deelnemers: 20 
Doelgroep: Ondersteuners leerplicht en RMC  
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Presentatie Persona’s Voortijdig Schoolverlaten 
In 2022 hebben een aantal rmc-regio’s een Persona VSV gemaakt. We gaan ze aan je voorstellen! Een 
persona is een denkbeeldig persoon, berust op echte levensverhalen en feitelijke informatie. Met 
een persona kan je dus de leefsituatie, vragen en problemen van een groep jongeren levendig in 
beeld brengen. Hoe kan je de persona’s VSV gebruiken in jouw dagelijkse werk? Antje van Slooten en 
Annelieke Kersbergen laten zien hoe zij de persona gebruiken in het ontwikkelen van een werkwijze 
VSV voor de regio IJsel-Vecht. 
Minimaal aantal deelnemers: 20 
Maximaal aantal deelnemers: 80 
Doelgroep: alle functies 
 
Meta-analyse investeren in kwetsbare jongeren 
In opdracht van het programma Jeugdwerkloosheid heeft adviesbureau LPBL een meta-analyse 
uitgevoerd naar de kosten en baten van investeren in kwetsbare jongeren. Hierin zijn de kennis en 
ervaring van meer dan 60 maatschappelijke kosten baten analyses (MKBA’s) ontsloten. Merei Lubbe 
(LPBL) neemt je mee aan de hand van tien goede voorbeelden waar praktisch toepasbare lessen in 
zijn uitgewerkt. Projectleiders en beleidsmakers van gemeenten, RMC’s en onderwijs kunnen dit 
gebruiken bij het opzetten van nieuwe aanpakken of bij het informeren van bestuurders over het 
belang van investeren in kwetsbare jongeren. 
Minimaal aantal deelnemers: 20 
Maximaal aantal deelnemers: 40 
Doelgroep: RMC, beleidsmedewerkers en managers 
 
 
Luisteren! Door en voor jongeren 

Zit je ergens mee? Erover praten helpt!  
Veel mentale problemen ontstaan al vroeg in het leven, voor het 25e levensjaar. Juist voor jongeren 
is hulp vinden vaak erg lastig. Bij @ease geloven wij dat dat anders kan. Onze getrainde jonge 
vrijwilligers bieden een luisterend oor aan leeftijdsgenoten bij wie het (l)even niet lekker loopt.   
Maar echt luisteren is zo simpel nog niet! Luister je om de ander te willen begrijpen of ben je in je 
hoofd al een oplossing aan het voorbereiden?  
We nemen je graag mee in de kunst van het luisteren. Zoals we dat vanuit onze organisatie @ease 
doen samen met onze vrijwilligers. Voor en door jongeren! 
Minimaal aantal deelnemers: 10 
Maximaal aantal deelnemers: 30 
Doelgroep: alle functies 
 
 


