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16- en 17-jarigen jongeren die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten 

Wat zijn de verantwoordelijkheden van jongeren, ouders en scholen als een kwalificatie plichtige 

jongere stopt met de opleiding? Het startmoment van een nieuwe opleiding is vaak alleen in 

september, maatwerk is soms nodig, mbo-scholen verschillen in het aanbod van inspanningsplicht 

en heroriëntatie en leerplichtambtenaren hebben vaak weinig keuze en verschillen in hun aanpak. Er 

is aan de ene kant behoefte aan meer richting of beleid op het omgaan met deze doelgroep, aan de 

andere kant is er behoefte aan maatwerk om samen met de jongere de beste weg te kunnen 

realiseren. Ingrado ontwikkelt in 2022 een richtlijn met daarin een juridisch deel dat op de 

rayondagen aan de leer- en kwalificatieplichtambtenaren wordt gepresenteerd waarna een 

verdiepende sessies plaatsvindt om de ervaring, kennis, aandachtspunten en casussen uit de praktijk 

op te halen om op te nemen in de richtlijn. 

 

Denksmederij: 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 de trainer 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. 

 

 
Workshop 'Tips & tricks in de begeleiding van jongeren met een beperkte belastbaarheid’ 

Jongeren met een beperkte belastbaarheid lukt het vaak niet om hele dagen naar school te gaan. 
Hoe begeleid je deze jongeren waarbij grenzen stellen, planningen maken en begrip tonen 
belangrijke elementen zijn. 
 

 

 

 


