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Sinds 2007 zijn de Landelijke Vereniging voor 
Leerplichtambtenaren (LVLA) en het Landelijk 
Werkverband Voortijdig Schoolverlaten (LWVSV) 
gefuseerd tot Ingrado, vereniging voor leerplicht  
en RMC. Door ons te verenigen zijn wij een volwaar
dige gesprekspartner van de VNG en de ministeries 
geworden voor het recht op onderwijs  
en ontwikkeling.

‘Ingrado’ betekent: in staat. We stellen alle partijen 
die zich bezighouden met het recht op onderwijs 
en ontwikkeling in staat om hun doelstellingen te 
realiseren. En we stellen jongeren in staat zich te 
kwalificeren voor de arbeidsmarkt. Hoe we dat 
doen leggen we vast in ons jaarplan en strategisch 
meerjarenplan.

Missie
Ingrado wil vraagstukken van leerplicht en 
voortijdig schoolverlaten in uitvoerende  
en beleidsmatige zin, lokaal en landelijk in  
samen hang tot hun recht laten komen.  
Ingrado heeft daarvoor de volgende  
missie vastgesteld:

Iedere jongere heeft 
recht op ontwikkeling

Daar maken wij werk van!

RMC tot 27 jaar
Het kabinet wil meer investeren om schooluitval tegen 
te gaan door de regionale aanpak van voortijdig 
school verlaten uit te breiden tot de leeftijd van 27 
jaar. Door deze uitbreiding ontstaat een doorlopende 
begeleidingslijn en blijven jongeren van 23-27 jaar 
zonder startkwalificatie die geen opleiding volgen 

of werk hebben in beeld. Ingrado vindt het wel 
nood zakelijk dat RMC over de juiste gegevens kan 
beschikken om deze taak te vervullen, dat wetgeving 
ondersteunend maar ook overkoepelend is en dat  
er goede samenwerkingsafspraken met onderwijs,  
arbeid en zorg worden gemaakt. 

#Trots op
je vak

‘Denken in kansen en 
mogelijkheden, dat 

verdienen onze jongeren. 
Het recht op onderwijs en 
ontwikkeling beschermen 

we samen! ’

Corien

Aansluiting 
onderwijs en  
arbeidsmarkt
'Een naadloze aansluiting van onderwijs  
naar arbeidsmarkt is het preventieve middel tegen 
maatschappelijke uitval. Jeugdwerkloosheid is het ingrediënt  
voor maatschappelijke uitval, dat verdient onze volle aandacht.  
Als je ze loslaat, ben je ze kwijt! Onderwijs of werk, wij willen 
jongeren toekomstperspectief bieden.'

De rol van de leerplichtambtenaar
De tijd dat de leerplichtambtenaar fungeerde als spijbelagent is al 
even voorbij. De leerplichtambtenaar krijgt steeds meer de rol van 
kritische meedenker, als adviseur en als trajectregisseur om jongeren 
het recht op onderwijs en ontwikkeling te kunnen laten verzilveren. 
Daarbij staat het denken in aanwezigheid centraal. De leerplicht-
ambtenaar denkt mee en adviseert over mogelijkheden om  
drempels om de school te bezoeken te verlagen en waar  
mogelijk weg te nemen. En hierbij staat altijd de  
samenwerking met alle stakeholders centraal. 

5 jaar 15 jaar 18 jaar16 - 17 jaar 27 jaar

Leerplicht Kwalificatieplicht Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/leerplicht-en-kwalificatieplicht
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/leerplicht-en-kwalificatieplicht
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vsv/aanpak-voortijdig-schoolverlaten-vsv


&
Ingrado in

   feiten
     cijfers

Veertig RMC-regio’s 
zijn er in Nederland.

Ingrado als kenniscentrum 
De komende vijf jaar ontwikkelt Ingrado zich verder tot hét kenniscentrum voor de 
bescherming van het recht op onderwijs en ontwikkeling van jongeren. Dit doen we  
door ons te profileren en positioneren als stabiele, professionele en betrouwbare  
project organisatie met het doel snel te kunnen inspelen op vragen op verschillende 
niveaus (landelijk, regionaal en lokaal). 

Hierbij richten wij ons op de volgende thema’s: 

• voorkomen van (langdurig) verzuim en schooluitval;   
• bevorderen van de maatschappelijke participatie/de ontwikkeling van jongeren  

die desondanks toch zijn uitgevallen; 
• beleid, wet- en regelgeving rondom schoolverzuim en schooluitval; 
• verbinding en samenwerking met onderwijsinstellingen, ouders en jongeren; 
• versterking van de samenwerking van leerplicht  

en RMC met partners in het sociaal domein.  

Drie keer per jaar 
verschijnt het  
Ingrado Magazine.3x

Vraag & 
antwoord
Mag een ouder op wereldreis  
met een minderjarig kind?  
Deze en andere vragen over 
leerplicht en RMC kun je 
stellen aan Ingrado. Ben je 
werkzaam voor een gemeenten 
dan kan vragen stellen via je 
premium account. Alle vragen 
en antwoorden die al eerder 
zijn gesteld kun je terugvinden 
in onze kennisbank Vraag en 
Antwoord - Ingrado

Volg Ingrado 
Alle professionals die zich 
bezighouden met het recht op 
onderwijs en ontwikkeling voor 
jongeren en werkzaam zijn bij 
een gemeente kunnen een 
premium account aanmaken. 

Daarnaast versturen we een 
twee-wekelijkse nieuwsbrief  
en posten we regelmatig  
nieuws en informatie op onze 
Linkedin paginax. 

Een keer in de twee 
weken verschijnt de 
Ingrado Nieuwsbrief.1x

Aanmelden

Vijf redenen zijn er  
om je in te schrijven  
bij het Kwaliteitsregister  
leerplicht en RMC (KRSD).

Twee keer per jaar organiseert 
Ingrado een algemene vergadering  
en werkconferentie. 

2x

5 Vijftien collega’s zijn er 
werkzaam bij Ingrado.
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10 vragen aan minister 
Dennis Wiersma

Overbruggingstrajecten 
16- en 17-jarigen

Trots op mijn vak!

OMDAT LEREN WERKT!

aan!
het lichtLaat

Praten over
depressie en suicide magazine 1
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Regionale 

samenwerking

Recht op onderwijs 

en het lerarentekort

10 vragen aan 

Marjolein Moorman

OMDAT LEREN WERKT!

‘Ik kan het wél!’Annelie
twee jaar later

https://ingrado.nl/kennisbank/items/rmc-regios-en-organisatie
https://ingrado.nl/media/files/Magazines/Ingrado Magazine 48.pdf
https://ingrado.nl/home
https://ingrado.nl/vraag-en-antwoord
https://ingrado.nl/vraag-en-antwoord
https://ingrado.nl/over-ingrado/ingrado-als-vereniging/lidmaatschap
https://www.linkedin.com/company/ingrado/
https://ingrado.nl/nieuwsbrieven
https://ingrado.nl/actueel/items/wat-kan-het-krsd-voor-jou-betekenen
https://ingrado.nl/over-ingrado/de-collegas-van-ingrado
https://www.linkedin.com/company/ingrado/
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https://ingrado.nl//media/files/kennisbank/aanwezigheid_in_het_onderwijs/verzuim_18_min/praktijk_en_instrumenten/Schoolverzuim_begrippen_WEB.pdf
https://ingrado.nl//media/files/kennisbank/aanwezigheid_in_het_onderwijs/verzuim_18_min/praktijk_en_instrumenten/Schoolverzuim_begrippen_WEB.pdf
https://ingrado.nl//media/files/kennisbank/aanwezigheid_in_het_onderwijs/verzuim_18_min/praktijk_en_instrumenten/9_IGD%2020-0271%20Vrijstelling_V4.pdf
https://ingrado.nl/kennisbank/items/methodische-aanpak-schoolverzuim
https://ingrado.nl/kennisbank/items/methodische-aanpak-schoolverzuim
https://ingrado.nl//media/files/kennisbank/aanwezigheid_in_het_onderwijs/verzuim_18_min/praktijk_en_instrumenten/Handreiking%20onderwijs%20zorg%20mei%202021.pdf
https://ingrado.nl//media/files/kennisbank/aanwezigheid_in_het_onderwijs/verzuim_18_min/praktijk_en_instrumenten/Handreiking%20onderwijs%20zorg%20mei%202021.pdf
https://ingrado.nl//media/files/kennisbank/aanwezigheid_in_het_onderwijs/verzuim_18_min/praktijk_en_instrumenten/Handreiking%20onderwijs%20zorg%20mei%202021.pdf
https://ingrado.nl/kennisbank/items/verzuim-en-schoolverlaters-kompas
https://ingrado.nl/kennisbank/items/verzuim-en-schoolverlaters-kompas
https://ingrado.nl/actueel/items/onderzoek-over-de-verzuimcijfers-van-schooljaar-2019-2020
https://ingrado.nl/actueel/items/onderzoek-over-de-verzuimcijfers-van-schooljaar-2019-2020
https://ingrado.nl/kennisbank/items/werkdruk-snel-inzichtelijk-met-de-formatietool-leerplicht
https://ingrado.nl/kennisbank/items/verzuim-18
https://ingrado.nl/kennisbank/items/verzuim-18
https://ingrado.nl/kennisbank/items/onderzoek-geoorloofd-verzuim-in-het-mbo
https://ingrado.nl/kennisbank/items/onderzoek-geoorloofd-verzuim-in-het-mbo
https://ingrado.nl/kennisbank/items/uitlegvideo-leerplicht-kwalificatieplicht-en-rmc
https://ingrado.nl/kennisbank/items/wat-is-rmc
https://ingrado.nl/kennisbank/items/visuals-alles-over-de-aanpak-vsv
https://ingrado.nl/kennisbank/items/resultaatgerichte-begeleiding-met-de-routekaart-rmc
https://ingrado.nl/kennisbank/items/rmc-tot-27-jaar-activiteiten-en-visie-ingrado
https://ingrado.nl/kennisbank/items/verzuim-en-schoolverlaters-kompas
https://ingrado.nl/kennisbank/items/verzuim-en-schoolverlaters-kompas
https://ingrado.nl/kennisbank/items/verzuim-en-schoolverlaters-kompas
https://ingrado.nl/kennisbank/items/formatietool-nu-ook-beschikbaar-voor-rmc
https://ingrado.nl/kennisbank/items/instrumenten-en-handreikingen-thuiszitters
https://ingrado.nl/kennisbank/items/instrumenten-en-handreikingen-thuiszitters
https://ingrado.nl/kennisbank/items/instrumenten-en-handreikingen-thuiszitters
https://ingrado.nl/kennisbank/items/standaard-voor-het-monitoren-van-jongeren-in-een-kwetsbare-positie
https://ingrado.nl/kennisbank/items/standaard-voor-het-monitoren-van-jongeren-in-een-kwetsbare-positie
https://ingrado.nl/kennisbank/items/standaard-voor-het-monitoren-van-jongeren-in-een-kwetsbare-positie
https://ingrado.nl/kennisbank/items/slim-en-slagvaardig-kansen-creeren-voor-kwetsbare-jongeren
https://ingrado.nl/kennisbank/items/slim-en-slagvaardig-kansen-creeren-voor-kwetsbare-jongeren
https://ingrado.nl/kennisbank/items/slim-en-slagvaardig-kansen-creeren-voor-kwetsbare-jongeren
https://ingrado.nl/kennisbank/items/beleid-jongeren-in-een-kwetsbare-positie
https://ingrado.nl/kennisbank/items/beleid-jongeren-in-een-kwetsbare-positie
https://ingrado.nl/kennisbank/items/jongeren-met-afstand-tot-de-arbeidsmarkt-in-beeld-cpb-notitie-lisette-swart-en-derk-visser
https://ingrado.nl/kennisbank/items/jongeren-met-afstand-tot-de-arbeidsmarkt-in-beeld-cpb-notitie-lisette-swart-en-derk-visser
https://ingrado.nl/kennisbank/items/jongeren-met-afstand-tot-de-arbeidsmarkt-in-beeld-cpb-notitie-lisette-swart-en-derk-visser
https://ingrado.nl/kennisbank/items/is-er-een-relatie-tussen-multiproblematiek-en-vsv
https://ingrado.nl/kennisbank/items/is-er-een-relatie-tussen-multiproblematiek-en-vsv
https://ingrado.nl/kennisbank/items/is-er-een-relatie-tussen-multiproblematiek-en-vsv
https://ingrado.nl/kennisbank/items/schouder-aan-schouder-in-de-aanpak-jeugdwerkloosheid-met-de-mbo-routekaart
https://ingrado.nl/kennisbank/items/schouder-aan-schouder-in-de-aanpak-jeugdwerkloosheid-met-de-mbo-routekaart
https://ingrado.nl/kennisbank/items/schouder-aan-schouder-in-de-aanpak-jeugdwerkloosheid-met-de-mbo-routekaart
https://ingrado.nl/kennisbank/items/uitbreiding-servicedocument-delen-van-persoonsgegevens-tussen-onderwijs-en-zorg-met-arbeid
https://ingrado.nl/kennisbank/items/uitbreiding-servicedocument-delen-van-persoonsgegevens-tussen-onderwijs-en-zorg-met-arbeid
https://ingrado.nl/kennisbank/items/uitbreiding-servicedocument-delen-van-persoonsgegevens-tussen-onderwijs-en-zorg-met-arbeid
https://ingrado.nl/kennisbank/items/uitbreiding-servicedocument-delen-van-persoonsgegevens-tussen-onderwijs-en-zorg-met-arbeid


Actueel | OCW in cijfers
Actuele informatie over cijfers, trens en beleid. 

Aanpak voortijdig schoolverlaten (vsv) | Voortijdig schoolverlaten (vsv) | 
Rijksoverheid.nl
De Rijksoverheid wil voorkomen dat jongeren tussen de 12 en 23 jaar zonder startkwalificatie  
van school gaan (voortijdig schoolverlaten). 

Waarom moet ik een startkwalificatie hebben? | Rijksoverheid.nl
Met een startkwalificatie heb je meer kans op een baan. Een startkwalificatie is een diploma havo, 
vwo, mbo niveau 2 of hoger. Als leerlingen van 16 tot 18 jaar val je onder de kwalificatieplicht. 
Leerlingen van 18 tot 23 jaar krijgen hulp van Regionale Meld- en Coördinatiepunten (RMC-regio’s)  
om toch een startkwalificatie te halen. 

Voortijdig Schoolverlaten | Thema’s | OCW in cijfers
Overzicht van de cijferproducten over voortijdig schoolverlaten, zoals het ‘dashboard voortijdig 
schoolverlaten’ en de ‘factsheets voor mbo-instellingen. 

Kamerbrief over cijfers voortijdig schoolverlaten (VSV) 20202021 | Kamerstuk
Kamerbrief over cijfers voortijdig schoolverlaten

Jongeren in kwetsbare positie | Thema’s | OCW in cijfers
Jongeren zijn vaak kwetsbaar wanneer zij de overstap maken vanuit praktijkonderwijs, het voortgezet  
speciaal onderwijs, het vmbo (basisberoepsgerichte leerweg) en de entreeopleiding naar het (vervolg)  
mbo of de arbeidsmarkt.

Wet en regelgeving
Lees hoe RMC is vastgelegd in de wet en wat de wettelijke taken van RMC zijn. De Regeling regionale  
aanpak voortijdig schoolverlaten 2020-2024 is gepubliceerd in de Staatscourant.

DUO zakelijk verzuim 
Informatie over verzuim (en voortijdig schoolverlaten) voor 
onderwijsinstellingen, gemeenten en regio’s.

Soorten verzuim
Welke verzuimmelding moet de onderwijsinstelling melden bij  
welke situatie? Met de verzuimhulp weet u binnen 1 minuut wat  
u moet melden. De beslisboom geeft overzicht.  

Melding doorgeven of routeren
Po- en vo-scholen en mbo melden verzuim via hun administratie-
pakket. De meldingen komen in het Register Onderwijsdeelnemers 
(ROD) van DUO. Als gemeente kunt u verzuimmeldingen ophalen 
en vrijstellingen doorgeven via uw administratiepakket. 

Gegevensleveringen
DUO zet elke week de periodieke levering klaar in Mijn DUO.  
Deze bestanden bevatten gegevens van personen uit uw regio of 
gemeente waarvoor iets gewijzigd is. De gemeente of RMC-regio 
kan ook zelf een gegevenslevering aanvragen.

Vrijstellingen in ROD 

Leg vrijstellingen en vervangende leerplicht vast in het Register 
Onderwijsdeelnemers.

Rapportages
U wilt weten welke leerlingen verzuimen of geen school inschrijving 
hebben, terwijl ze nog geen startkwalificatie hebben. DUO maakt 
rapportages over deze leerlingen voor  vo, mbo en gemeenten.

Documentenlijst

https://www.ocwincijfers.nl/actueel
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vsv/aanpak-voortijdig-schoolverlaten-vsv
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vsv/aanpak-voortijdig-schoolverlaten-vsv
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/waarom-moet-ik-een-startkwalificatie-hebben
https://www.ocwincijfers.nl/themas/voortijdig-schoolverlaten
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/03/14/cijfers-voortijdig-schoolverlaten-vsv-2020-2021
https://www.ocwincijfers.nl/themas/jongeren-in-een-kwetsbare-positie
https://ingrado.nl/kennisbank/items/hoe-is-rmc-vastgelegd-in-de-wet
https://ingrado.nl/kennisbank/items/hoe-is-rmc-vastgelegd-in-de-wet
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-20218.html
https://duo.nl/zakelijk/verzuim/
https://duo.nl/zakelijk/verzuim/verzuim/soorten-verzuim.jsp
https://duo.nl/zakelijk/verzuim/verzuim/melding-doorgeven.jsp
https://duo.nl/zakelijk/verzuim/verzuim/gegevensleveringen.jsp
https://duo.nl/zakelijk/verzuim/verzuim/vrijstellingenregister.jsp
https://duo.nl/zakelijk/verzuim/verzuim/rapportages.jsp

