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over leerplicht steeds op de loer. Hoe houdt leerplicht de regie over het eigen
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30 jaar Ingrado
Op 5 juli 1983 werd de Landelijke vereniging voor leerplichtambtenaren (LVLA)
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Om haar 30-jarig bestaan te
markeren, nodigde Ingrado een aantal oude rotten en hun opvolgers uit voor
een lunch. Om terug te kijken en vooruit te blikken. Gespreksonderwerp: waar
maken wij het verschil? Ofwel: het bestaansrecht van Ingrado in een notendop.
Een impressie van dit gesprek op pagina 8.
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Thuiszitters
Kinderen die extra zorg nodig hebben, moeten onderwijs op maat kunnen
krijgen. Daarvoor pleit kinderombudsman Marc Dullaert in zijn onderzoeksrapport Van leerplicht naar leerrecht, dat op 16 mei is gepubliceerd. Een deel
van de maatregelen die de kinderombudsman voorstelt, is echter overbodig,
stelt Gerard Bouma van het NJI. En in Spijkenisse staat ieder kind uit groep 8
ingeschreven op een vo-school als de zomervakantie begint. En zijn er
misschien wel geen thuiszitters. Lees meer op pagina 14.
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Schooldirecteuren aan het woord
De zomervakantie staat voor de deur, een periode waarin scholen doorgaans met
een piek in de verlofaanvragen te maken hebben. Wat krijgen schooldirecteuren
zoal op hun bordje en hoe dealen ze met eisende ouders en over hun schouder
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meekijkende leerplichtambtenaren? Ze vertellen er zelf over op pagina 16.
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Van het bestuur

In elk nummer een bonte verzameling (verenigings)nieuws onder de noemer KORT.
Heeft u een bijdrage voor deze rubriek? Mail deze naar info@ingrado.nl

Op de Algemene Vergadering van Ingrado van 22 april jl.
benoemd als leden van het bestuur. Annemarije van
Overschot werkt ruim tien jaar bij leerplicht en voortijdig

Op de dag dat het rapport van de
kinderombudsman over thuiszitters
verscheen is mij gevraagd om als nieuw
bestuurslid een voorwoord te schrijven

Nieuwe bestuursleden
zijn Annemarije van Overschot en Anne Hulzebosch

Rectificatie register
vrijstellingen

Uitval door gebrek
aan stages

schoolverlaten. Sinds 2008 is zij teamleider bij het RBL

In Rechten & Plichten van Ingrado magazine nr. 19

voor het Ingrado Magazine. Het onder-

stond een paar onjuistheden over het register

werp is dan ook snel gekozen want

vrijstellingen:

wat heb ik mij verbaasd over de manier

- De verplichting om vrijstellingen te melden in het

waarop het rapport gepresenteerd werd

register gaat naar verwachting in op 1 juli 2013 en

in de media. Dus geen stukje over mij als

niet op 1 augustus.

kersvers bestuurslid, maar een stukje

- De vrijstellingen worden niet vastgelegd in het

over de thuiszittersproblematiek en het
belang van leerplicht.

Holland Rijnland. Zij vindt het belangrijk om haar bijdrage

Ook leerplicht en RMC kennen het probleem: leerlingen

Verzuimloket, daar was eerder wel sprake van,

te leveren aan een sterke landelijke branchevereniging.

die uitvallen omdat ze geen stageplaats kunnen vinden.

maar het is een losse webapplicatie geworden die

Haar uitdaging is om leerplicht en VSV landelijk meer op

Om de omvang van dit probleem in kaart te brengen, is

achter de beveiligde site draait. Dus inloggen met

De aanbevelingen van de kinderombuds-

één lijn te krijgen.

nu het meldpunt stagetekorten geopend. Melden dus!

de token en autorisatiegegevens en de gemeente

man spreken mij erg aan. Het in het

kan de vrijstelling registreren.

rapport beschreven thuiszittersakkoord

Anne Hulzebosch werkt als coördinator Jongerenloket in
Ommen-Hardenberg en is tevens RMC-coördinator in de

Meldpunt Stagetekorten:
stagetekorten.nl

regio IJssel-Vecht. Anne zal zich als bestuurslid sterk
maken om verbanden te leggen tussen lokaal, regionaal
en landelijk. Gezien de ontwikkelingen die op gemeentes
afkomen wordt dat de komende tijd volgens hem alleen
maar belangrijker.

In- en uitschrijvingen
deelnemers melden
aan BRON
De termijn van zeven dagen voor het melden van in- en
uitschrijving van deelnemers aan het onderwijs aan

- Het artikel van de vrijstelling wordt niet in het

voorkomen of te verkorten. Ik had dan ook verwacht dat

niet vastleggen. Er kan een keuze gemaakt worden

in de media op een positieve manier en vooral met een

tussen vervangende leerplicht of een vrijstelling.

blik van kansen naar het rapport gekeken zou worden.

- Naast de webapplicatie wordt er ook gewerkt aan
fase 2, dat is de machinekoppeling.

werd met name genoemd dat voor thuiszittende kinderen

Blijf op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen:
ib-groep.nl/zakelijk/verzuim/
vrijstellingen.asp

de leerplicht afgeschaft moet worden. En dat deel ik
helemaal niet! Blij was ik dan ook dat we als Ingrado
direct in actie zijn gekomen. Zie onze reactie op de
website. Laat deze kinderen alsjeblieft leerplichtig blijven.
Doordat ze leerplichtig zijn, voelen we met elkaar een
verantwoordelijkheid om het thuiszitten op te lossen en

moment dat de uitschrijving in de schooladministratie is

te voorkomen. De Leerplichtwet maakt dat partijen met

verwerkt. Hierdoor zou onnodige vertraging ontstaan in

elkaar in gesprek komen en blijven om voor thuiszittende

de informatie ook batchgewijs worden aangeleverd. Dit

Onderzoek
vrijstellingen

kan ook voor één leerling. Dringend verzoek deze termijn

In het kader van de Dag van de leerplicht werd dit jaar

de kansen die beschreven staan in het rapport, maar er

met het volgen van onderwijs! Dus niet pas op het

problemen hebben met het melden aan BRON dan kan

Winnaars talent battle
Dag van de leerplicht

Wat schetst mijn verbazing, er werd niet gesproken over

BRON (per 1 juli 2013) gaat in zodra de deelnemer stopt

het voorkomen van VSV en verzuim. Mocht de school

Anne Hulzebosch

biedt een mogelijkheid om thuiszitten te

register vrijstellingen vermeld, we mogen de grond

kinderen het recht op onderwijs te waarborgen.
Laten we lering trekken uit het rapport van de kinderombudsman en gehoor geven aan zijn oproep tot

van melden in- en uitschrijving extra onder de aandacht

Ingrado gaat op verzoek van het ministerie van OCW

maatwerk. Bij welke vorm van onderwijs is dit kind

van de scholen te brengen.

in de zomer een onderzoek uitvoeren naar de vrij-

gebaat? Wie hebben we nodig om dat te realiseren?

stellingen LPW artikel 5 onder a, 11 onder g. Deze

Hoe kan passend onderwijs geboden worden en wat

vrijstellingen worden vaak verleend als:

vinden de ouders passend onderwijs? Want de rol van

- kinderen/jongeren door psychische of lichamelijke

ouders, zowel in positieve strijdlustige zin als in soms

oorzaken niet in staat zijn onderwijs te volgen.
- door oorzaken buiten de wil en invloed van het kind

belemmerende, vertragende zin, heb ik gemist in het
rapport. Mijn bijdrage en oproep aan leerplicht is om

en/of de ouders geregeld schoolbezoek in het

partijen die verantwoordelijk zijn voor het realiseren

geheel of gedeeltelijk niet mogelijk is.

van passend onderwijs te blijven aanspreken. En dat

een talent battle op Facebook georganiseerd. Leerlingen

Naast onderzoek naar de aantallen zal het onderzoek

doe ik vanaf nu dus ook als bestuurslid van Ingrado, de

werden opgeroepen hun talent te laten zien in een filmpje.

zich richten op de aanleiding tot het verlenen van de

vereniging die in juli 30 jaar bestaat. Lees ook daarover

Het thema was jouw verhaal gekoppeld aan de noodzaak

vrijstelling. Deze kwaliteitsslag is vooral bedoeld om

in dit magazine.

van het behalen van een diploma. De winnaar was klas

het doel van de leerplichtwet in beeld te houden: ieder

2/3 V van het Edith Stein College met hun rap Blijf bij

kind heeft recht op onderwijs. Ingrado zal u de

Annemarije van Overschot

de les. De prijs was een dagje Walibi met de hele klas.

komende maanden vragen actief aan het onderzoek

Bestuurslid

Een van de docenten maakte van dat uitje deze leuke

mee te werken. Natuurlijk krijgt u het resultaat in een

fotocollage.

volgend magazine te lezen.
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Leerplicht en de media

Wie bepaalt ons imago?

Thuiszitters hebben niet alleen de voortdurende
aandacht van leerplicht, ook in de media duiken ze

verplaatst zich namelijk naar de social media. Social

over leerplicht steeds op de loer. Een recent voorbeeld

media zijn online platformen waar de gebruikers, zonder

is de berichtgeving rond het thuiszittersrapport van

of met minimale tussenkomst van een professionele

de Kinderombudsman.

redactie, de inhoud verzorgen. En daarin schuilt meteen
ook een aantal zwakke punten: er is geen wederhoor,

Boodschap

groep. Daar waar geschillen ontstaan, zoeken mensen steeds vaker doelbewust de media
om bijval te krijgen voor hun zaak. Het zeilmeisje, de zeilbroers en de rawfood-jongen
bepalen mede het imago van leerplicht. Hoe houdt leerplicht de regie over het eigen
imago?

Een deel van de discussie over het werk van leerplicht

regelmatig op. Daarbij ligt negatieve beeldvorming

Tekst: Menno Kouveld | Illustratie: Welmoet de Graaf

Leerplichtambtenaren maken deel uit van een keten die zich inzet voor een kwetsbare

Social media

Bij de presentatie van zijn rapport Van leerplicht naar

geen fact finding. Een van de bekendste voorbeelden is
Twitter. Twitter is een zogenaamde microblogdienst. Via

leerrecht op 16 mei jl. sprak Kinderombudsman Dullaert

hashtags (zoektermen) als #leerplicht, #leerrecht en

van een basishouding die moet veranderen. We moeten

#thuiszitters is er een gestage stroom berichten van

af van die ‘ouderwetse manier van controleren en met

maximaal 140 tekens op gang gekomen over onder-

het pistool op de borst: je moet naar school en het is een

werpen die het dagelijks werk van leerplicht raken.

plicht.’ Er moet meer aandacht komen voor leerrecht en
maatwerk. Het is tijd voor herziening van het systeem.

Democratisering van het internet wordt gezien als

Dat is nogal een boodschap. In de media werd de

grootste verdienste van social media. Dat iedereen

boodschap vervolgens verder versmald: ‘Leerplichtwet

toegang heeft tot de nieuwe publieke sfeer brengt echter

niet van deze tijd’. Want wie aandacht wil, moet de

ook een nieuwe dynamiek met zich mee. Was het beeld

boodschap simpel houden. Dat wil de nieuwsconsument.

van leerplicht voorheen in handen van lokale en landelijke overheid, bepaald door persberichten, jaarverslagen

Door de uitspraken en de berichtgeving die erop
volgde, kon gemakkelijk het beeld ontstaan dat de

en andere rapportages, nu dragen burgers in belangrijke
mate bij aan dat beeld.

leerplichtambtenaar niet de beschermer is van het
leerrecht, maar dat deze het leerrecht in de weg staat.

Oneliners als ‘Leerplichtwet niet van deze tijd’ zijn

Dat beeld is onterecht. En schadelijk bovendien. ‘Een

binnen social media regelrechte cadeautjes. Ruim-

goed of slecht imago maakt het verschil als voedings-

schoots binnen de 140 tekens en makkelijk te voorzien

bodem waarop een gebeurtenis valt’, meent communi-

van een paar treffende hashtags. Fanatieke pleitbezor-

catieadviseur en reputatiemanager Maurice Eykman.

gers van bijvoorbeeld thuisonderwijs verspreiden zo’n

Feiten zijn snel vergeten, maar beelden blijven hangen.

bericht vervolgens om de eigen zaak kracht bij te zetten.

Bij een volgend incident met jongeren waarbij leerplicht

Als daar dan ook nog een mediagenieke rap van een

(zijdelings) is betrokken heeft het publiek de mening

thuiszitter bijkomt, zoals bij het uitkomen van het rapport

dan al snel klaar.

van de Kinderombudsman het geval was, dan kan een
negatief beeld van leerplicht zich makkelijk verspreiden.

Beeldvorming
Er is materiaal genoeg voorhanden om dat beeld te

En omdat leerplichtafdelingen nog niet zo actief zijn op
social media blijft het ook een vrij eenzijdig beeld.

vormen. Denk maar aan mediahypes als het zeilmeisje,
de zeilbroers en Tom, de ‘rawfood-jongen’. Inhoudelijk zijn

Uitdaging

deze zaken totaal verschillend. Laura Dekker wilde iets

Reputatiemanagement is een proces van de lange

wat niet past binnen de wet. De zeilbroers zitten thuis

adem. Er is geen kant en klaar recept. Soms is zwijgen en

omdat, volgens hen, scholen in de buurt geen passend

de bui laten overwaaien de beste strategie. Soms de

onderwijs kunnen bieden. En Tom zat thuis omdat,

aanval. Naar aanleiding van de berichtgeving over het

volgens zijn moeder, zijn dieet aanleiding is voor pest-

rapport van de Kinderombudsman heeft Ingrado

gedrag op school. Toch is er ook een overeenkomst. In al

allereerst consequent haar missie uitgedragen via

deze zaken komen de betrokken partijen er niet uit, loopt

Twitter. Daarnaast nam Ingrado contact op met de NOS

het uit op juridisering en komt het uiteindelijk neer op een

en met de Kinderombudsman voor tekst en uitleg. Ten

uitspraak van de rechter. Daarbij is volgens Ido Weijers,

slotte is er een uitgebreide reactie naar een aantal

hoogleraar Jeugdbescherming, sprake van een ‘mediage-

dagbladen gestuurd en is de reactie geplaatst op de

nieke tunnel’. Feiten en achtergronden doen er dan allang

Ingrado website. Want een ding is zeker: als leerplicht

niet meer toe. Alles draait om de vraag ‘uithuisplaatsing

haar eigen verhaal niet vertelt, doen anderen het wel.

ja of nee’. Die versmalling is nadelig voor de beeldvorming. Want waar de overheid door de voordeur stapt,
is al snel veel sympathie te mobiliseren voor de eenling
die het opneemt tegen het systeem. Met de komst van
social media is dat bovendien een stuk eenvoudiger

Behoefte aan meer tips voor online
communicatie? Kijk op ingrado.nl

geworden.
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coördinator in Groningen ondanks zijn stelling dat je elke
5 jaar moet wisselen van functie, het werk bleef interes-

INGR

sant, vooral door de ontwikkelingen van de laatste jaren.
Carry Roozemond: voorzitter van Ingrado, sinds
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AZIN

E

Juni 201

3 | Nr.

als voorzitter elke dag op zoek naar de energie.
Marian Winkelman: 20 jaar als bestuursassistent
gewerkt voor de LVLA en Ingrado, sinds januari 2013 met
pensioen, de link met onderwijs en jeugd maakte het
werk altijd boeiend, ledenvragen zorgden voor grote
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Manou Marcello: managementassistente van
Ingrado, voelt zich zeer betrokken bij de inhoud van het

rd

werk, onder meer ook door het contact met de leden.
Kees den Hertog: oud-penningmeester Ingrado,

Van Leerplichtvisie naar Ingrado Magazine

17 jaar leerplichtambtenaar in Amsterdam, niet aanwezig
bij het gesprek, liet later in een telefonisch interview zijn

kan en dat is funest. Het is zo belangrijk om de positieve

licht schijnen over de ontwikkelen.

aspecten te belichten. Dan krijgt een kind zelfvertrouwen
en kan hij vooruit.’

Rol en functie

In het belang van het kind

Hoe zien de aanwezigen hun rol als leerplichtambte-

30 jaar Ingrado

In dit verband heeft Kuijten een mooi voorbeeld. Op

naar c.q. RMC-coördinator? ‘Als leerplichtambtenaar

zijn afscheid, drie weken geleden, was een oud-leerling

ben je gedwongen om heel anders te leren denken dan

die zei: ‘U hebt mij gered!’ Kuijten verwoordt zijn eigen

je gewend bent’, stelt Frits Kuijten. ‘Het onderwijs denkt

rol anders: ‘Ik heb je niet gered. Ik heb je zelfvertrouwen

van A naar B: ieder kind gaat naar het eindpunt. Maar er

gegeven, je hebt ‘t zelf gedaan.’ Welk verhaal zit hier-

zijn kinderen voor wie de weg naar het diploma niet zo

achter, vragen de disgenoten zich af.

vanzelfsprekend is. Die kinderen moeten een ander pad
kunnen lopen anders redden ze het niet. Als leerplichtambtenaar ben je in mijn optiek verplicht om dat pad te
helpen uitstippelen. Daarmee help je het kind en voed je

Tekst: Yolanthe van der Ree | Foto’s: Bart Versteeg

meteen de scholen op. Om dat goed te doen, moet je de

Op 5 juli 1983 werd de Landelijke vereniging voor leerplichtambtenaren (LVLA)
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De LVLA was een van de voorlopers van
Ingrado. In de afgelopen 30 jaar is veel gebeurd en veel veranderd, maar één ding is altijd
als een paal boven water blijven staan: de vereniging staat voor het recht op onderwijs!

gehele context in beeld brengen’, zegt Kuijten. ‘Hoe ziet
z’n thuissituatie eruit, heeft hij vrienden en wie zijn dat,
hoe brengt deze leerling z’n vrije tijd door? Allemaal
uiterst relevante informatie die scholen meestal niet

eigenlijk alleen de leden vertellen. Om haar 30-jarig

Kuijten: ‘Dit meisje kwam bij mij in beeld toen de
directeur van de basisschool mij vroeg aanwezig te zijn bij

energie aan het werk, volgt Piet-Jan op als rayoncontactpersoon.

‘Leerplicht en RMC
kunnen leerlingen helpen
succeservaringen op
te doen’

hebben. Sterker: scholen vragen mij vaak dit soort
onderzoek te doen.’

Hoe dat in de praktijk wordt vormgegeven kunnen

Amsterdam draait dit enigszins om. Leerplicht

het exitgesprek vanwege wangedrag. Dat gesprek duurde

verwacht juist van de school dat zij informatie over een

welgeteld 12 seconden. De vader pakte na het eerste

rotten en hun opvolgers uit voor een lunch. Om terug

waarvan de laatste 10 als leerplichtambtenaar, sinds

leerling aanlevert, eventueel via GGD, maatschappelijk

woord van de directeur z’n biezen. Na een gesprek met

te kijken en vooruit te blikken. Gespreksonderwerp:

3 weken met pensioen, heeft zich altijd leerrecht-

werk of Jeugdzorg. Kees den Hertog vertelt dat het in

de ouders heb ik een basisschool gezocht die dit meisje

waar maken wij het verschil? Ofwel: het bestaansrecht

ambtenaar genoemd.

Amsterdam minder vanzelfsprekend is dat er individuele,

wilde inschrijven, huiswerk wilde opgeven en dat wilde

creatieve maatregelen getroffen worden. ‘Gezien de grote

nakijken en bespreken. Dat is gelukt en zo heeft ze de

aantallen leerlingen moeten we zo efficiënt mogelijk

basisschool afgemaakt. Daarna is ze naar het voortgezet

werken. Dat doen we met behulp van werkprocessen

onderwijs, richting dierverzorging gegaan, maar daar liep

waar doorlooptijden aan gekoppeld zijn. Uiteraard is

het mis. Er volgden een melding bij Bureau Jeugdzorg en

van Ingrado, clustermanager bij Bureau Leerplicht Plus in

er ook dan ruimte voor nader onderzoek, maar het werk

uithuisplaatsing. Na een paar jaar elders verbleven te

Amsterdam, zegt zijn carrière onder meer te danken te

is wel heel strak georganiseerd.’

hebben, kreeg ik haar weer in beeld en kon ik plaatsing op

bestaan te markeren, nodigde Ingrado een aantal oude

van Ingrado in een notendop.

Frits Kuijten: werkte 38 jaar bij de gemeente Deurne,

Otto Jongsma: heeft twee dagen geleden z’n
pensioenpaperassen ingevuld, was 13 jaar RMC-

Aan tafel
Michael Etel: sinds november 2012 penningmeester

een cluster 4-school regelen. Het meisje was inmiddels

hebben aan het leerrecht in Nederland.
Piet-Jan Meijboom is van mening dat leerplicht en

Piet-Jan Meyboom: jaren in het onderwijs gewerkt,

zeer gemotiveerd, maar haar gedrag veranderde helaas

burn-out geraakt, wilde nog iets van waarde toevoegen,

RMC leerlingen kunnen helpen succeservaringen op te

niet. Door te blijven meebewegen hebben we haar toch

koos voor leerplicht, geen minuut spijt gehad, gaat eind

doen. ‘Dat is waar het over gaat. Een kind dat succes

het zelfvertrouwen kunnen geven om haar plek te vinden.

dit jaar met pensioen, rayoncontactpersoon.

ervaart, kan groeien. Wij kunnen soms net dat zetje

Ze is nu uit de thuissituatie, heeft een baan, een vriend en

geven. Kinderen ontdekken niet zomaar vanzelf waar ze

is zelfredzaam.’

Yvonne van Marle: sinds 9 jaar leerplichtambtenaar,
bewust voor dit vak gekozen, elke dag met tomeloze

8
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goed in zijn. Vaak wordt vooral belicht wat een kind niet

ADO

vervolg op pagina 10
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Piet-Jan Meijboom

Michael Etel

vervolg ‘30 jaar Ingrado’

Manou Marcello en Yvonne van Marle

Otto Jongsma

we wettelijk gezien niks kunnen doen.’ ‘Maar wat kúnnen

Frits Kuijten

Marian Winkelman

In Groningen is het programma Traject voor de

Carry Roozemond

uitoefenen.’ Zijn voorganger Kees den Hertog zag zichzelf

we doen?, vraagt Roozemond zich af. Jongsma: ‘Je moet

toekomst veelbelovend. Jongsma: ‘Zodra het iets minder

binnen het bestuur behalve als ‘man van de centen’, ook

zorgen dat je een aanbod hebt dat ze niet kunnen

gaat met een mbo-leerling, als de resultaten teruglopen

als degene die zo nu en dan op de rem trapte. ‘Ik probeerde

weigeren. Maak duidelijk wat het je als samenleving

of als er om een andere reden zorgen zijn, vindt er een

me bij alle plannen te verplaatsen in het individuele lid. Als

leerplichtambtenaar? Kuijten: ‘De Leerplichtwet moet

waard is en maak de jongere mede-eigenaar van het

gesprek plaats op school. Daarbij zijn in elk geval de

ik vond dat we te ver voor de troepen gingen uitlopen, riep

altijd toegepast worden in het belang van het kind. Op

probleem en van de oplossing.’ Etel: ‘Hoe maak je een

jongere en zijn ouders aanwezig en soms ook de RMC-

ik Ho!’ Ik hoop dat Ingrado de komende tijd werk zal maken

welke manier kunnen wij zorgen dat jij komt waar je

jongere mede-eigenaar als de verleidingen om buiten

trajectbegeleider. In dat gesprek staat de toekomst

van de invoering van een kwaliteitsregister. Het wordt echt

wezen moet? Als handhaven daarbij helpt, doen we dat.

school grote bedragen te verdienen op de loer liggen?’

van de leerling centraal. Waar wil je naartoe en wat

tijd voor een systeem van permanente her- en bijscholing

Maar de ervaring leert dat dat altijd het uiterste en laatste

Yvonne van Marle zou het een goede zaak vinden als het

moet er gebeuren om daar te komen? De afspraken

op het gebied van leerplicht.’

middel is.’

mbo ook het verzuim van 18+ meldt en als de school-

worden vastgelegd en de leerling wordt daar strak aan

leiding de ouders informeert. ‘Door te melden wordt een

gehouden. Op deze manier maak je een jongere mede-

leerling gezien en dat is belangrijk.’ Piet-Jan Meijboom is

verantwoordelijk.’

Leerplichtwet
Welke rol moet de wet hebben in het werk van de

Piet-Jan Meijboom vindt dat de leerplichtambtenaar
vooral een beetje eigenwijs moet zijn. ‘Enerzijds heb je de

het met Van Marle eens: ‘Zonder melding kunnen we niks.

wet en anderzijds de realiteit. Je moet een beetje spelen

Dat moet het begin zijn. Daarmee laten we een jongere

met wat je weet, wat er moet en wat er kan. Misschien

weten dat hij gemist wordt.’

Uiteraard is deze middag ook de vereniging zelf
onderwerp van gesprek. Carry Roozemond vraagt wat

doe je het dan niet helemaal zoals het hoort, maar als je
daarmee het beste resultaat voor dat kind bereikt, is dat

Ingrado

In Amsterdam wordt het verzuim van zowel 18- als

Ingrado kan doen om haar leden te faciliteren voor hun

‘We kunnen en mogen ons niet
verschuilen achter het argument
dat we wettelijk gezien niks
kunnen doen voor 18+’

geoorloofd.’ Verder adviseert Meijboom vooral veel te

18+ goed gemeld. Het onderscheid tussen leerplicht en

werk. Kuijten zou graag zien dat Ingrado duidelijk naar

kijken, te luisteren en te observeren. ‘Je moet degene die

RMC bestaat in de hoofdstad niet meer. Kees den Hertog

de gemeente communiceert wat er van een leerplicht-

je voor je hebt leren lezen. Schat in wat voor dit kind en

vindt dat er aan de inspanningen voor mbo-leerlingen

ambtenaar verwacht mag worden en hoe de leerplicht-

deze ouders de beste aanpak is. Beweeg mee, sla soms

een limiet verbonden moet worden. ‘Bij 18-plussers lopen

functie ingevuld kan worden. Yvonne van Marle heeft

ging’ Marian Winkelman benadrukt het belang van het

linksaf en dan weer rechts. Zie de wet als een middel

we aan tegen onze beperkingen. We hebben niet langer

dezelfde behoefte: ‘Er zijn nu nog veel verschillen. In de

secretariaat. ‘Je bent het visitekaartje van de vereniging,

dat hierbij kan helpen, maar gebruik een proces-verbaal

de wet achter ons die sancties mogelijk maakt. Dan moet

ene gemeente wordt heel snel een proces-verbaal

telefoontjes en vragen komen bij jou binnen. Verder hoor

alleen in uiterste instantie.’

je het hebben van je motiverende kracht. Dat is een klus

opgemaakt terwijl in de andere meer wordt ingezet op

je ervoor te zorgen dat het bestuur kan functioneren.’

hoor. Sommige mbo-leerlingen zien we zes, zeven keer

zorg. Doel moet in alle gevallen zijn dat de jongere naar

En over leden gesproken. Winkelman zou het een goede

terugkomen. Ik vind dat we na drie keer de streep moeten

school gaat en geholpen is.’ Misschien zou Ingrado de

zaak vinden als leerplichtambtenaren en RMC-ers ook op

trekken. Nu is het mooi geweest, doe het dan maar

discussie over het proces-verbaal kunnen aanzwengelen.’

persoonlijke titel lid zouden kunnen worden van Ingrado.

alleen.’

Jongsma: ‘Maak het proces-verbaal minder belangrijk.

‘Dat zal de betrokkenheid verder vergroten.’

Mbo
Carry Roozemond werpt de vraag op wat de rol van
leerplicht en RMC in het mbo moet zijn. Otto Jongsma:

Laat een aantal medewerkers zich specialiseren op PV’s,

‘RMC moet iets voorstellen in de school, een zekere
status hebben. De VSV-convenanten die elke regio
tegenwoordig afsluit hebben daarbij wel geholpen.

Oud-bestuursassistent en ‘geheugen van de vereni-

Ouderbetrokkenheid
En zo gaat het gesprek via verzuimmeldingen voor

dan kan de rest andere dingen doen.’ Ook bestuurslid

Winkelmans opvolgster Manou Marcello is zich

Michael Etel ziet een rol voor Ingrado om de ruimte rond

bewust van haar rol voor de leden. ‘Ik zie het als mijn

Toch moeten we ervoor zorgen dat we de startkwalifi-

18+, naar ouderbetrokkenheid. Roozemond: ‘Ouder-

het PV te onderzoeken. ‘Tachtig procent van de energie

opdracht te zorgen dat leden antwoord krijgen op hun

catie niet heilig verklaren. Het gaat om zelfredzaamheid.

betrokkenheid blijkt nog altijd een heel belangrijk

gaat naar het opstellen van PV’s. Is dat wel in verhou-

vragen. En ook om het verhaal van de leden te vertellen

Dat betekent dat je voor iedere jongere maatwerk moet

instrument in het terugdringen van voortijdig school-

ding? Moeten we niet meer energie steken in preventie?

in de organisatie.

organiseren. En het onderwijs moet zorgen voor aan

verlaten. Maar hoe houd je ouders betrokken in het mbo.

Carry Roozemond vraagt of Amsterdam weet wat het

sluiting met de regionale arbeidsmarkt. Dat vergroot de

Wat moet de rol van RMC zijn?’ Etel brengt in dat ook

effect is van de PV’s. ‘Misschien is de tijd rijp daar eens

kansen van jongeren aanzienlijk.’

voor verzuimende leerlingen in het mbo een huisbezoek

onderzoek naar te doen.’

komen. Het moet weer gewoon worden om op huis-

blijft ze nog even het enthousiasmerende, betrokken
boegbeeld dat ze al bijna zes jaar is. Tijdens de algemene

goed zou kunnen werken. ‘Ouders moeten meer in beeld
Michael Etel vraagt zich af wanneer RMC in beeld

En de voorzitter? Als het aan Carry Roozemond ligt,

De professionele rol van de meeste aanwezigen is uit

vergadering van Ingrado in het voorjaar van 2014 staat

moet komen. Bij dreigende uitval of al eerder, bij verzuim?

bezoek te gaan. De ervaringen in Amsterdam zijn goed.

en te na besproken. Maar hoe zit het met de rollen in het

haar herverkiezing op de agenda. Voor nu sluit ze de

Hierover zijn de aanwezigen zeer eensgezind: we moeten

Het is een belangrijk instrument om het plaatje compleet

bestuur? Penningmeester Michael Etel vat zijn rol kort |en

bijeenkomst af met de wens de geschiedenis te ver-

blijven reageren op verzuim, ook bij 18+. Otto Jongsma:

te krijgen. Hoe ziet de omgeving van dat kind of die

bondig samen: ‘Ik zorg ervoor dat er niet meer wordt

binden aan Ingrado door kennis van toen mee te nemen

‘De problemen achter of als gevolg van schoolverzuim

jongere eruit? In Amsterdam willen we het netwerk van

uitgegeven dan er binnenkomt. Verder zoek ik antwoord

in het nu. ‘Deze bijeenkomst is daarvan een mooi

kunnen enorm zijn, ook bij 18-plussers. We kunnen en

ouders ook gaan inzetten om jongeren aan een stage-

op de vraag wat we als vereniging moeten doen om jonge

voorbeeld. Ik stel voor een seniorenlidmaatschap in

mogen ons niet verschuilen achter het argument dat

plaats te helpen.’

leerplichtambtenaren hun vak goed en met plezier te laten

het leven te roepen. Jullie kennis is goud waard!’
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Wet gelijke behandeling en passend onderwijs

Scholen zijn verplicht
maatwerk te bieden

Alex leidt aan een stoornis uit het autistisch spectrum,

‘De regeling op grond van de Wet gelijke behandeling

PDD-NOS om precies te zijn. Op de basisschool doet hij

die scholen verplicht om lesmateriaal aan te passen aan

het goed. Mede door zijn goede Cito-scores krijgt hij een

de behoeften van leerlingen lijkt in de schaduw te staan

vwo-advies. Met zijn ouders bezoekt Alex de open dagen

van de Wet passend onderwijs’, constateert Bouma.

en er is een school waar hij graag naar toe wil. Die school

‘Maar in feite is die Wet gelijke behandeling juist boven-

wijst hem af. ‘We hebben al te veel leerlingen met een

liggend. En om die wet te kunnen waarmaken beginnen

rugzakje’, is het argument. Alex’ ouders nemen hier geen

we nu met passend onderwijs.’

genoegen mee. Ze vragen de Commissie Gelijke Behandeling (voorganger van het huidige College voor de Rechten

Bouma verwacht daardoor een heel andere dyna-

van de Mens) om een oordeel en worden in het gelijk

miek. ‘Er zijn straks geen oplossingen meer op basis van

gesteld. De school had eerst moeten onderzoeken welke

landelijke regelgeving, maar elk samenwerkingsverband

specifieke behoeften Alex had en wat er van de school

zal zelf oplossingen moeten vinden. En omdat die

concreet gevraagd werd om aan die behoeften te voldoen.

samenwerkingsverbanden niet allemaal hetzelfde zijn
samengesteld, zullen oplossingen in vergelijkbare

‘Scholen zijn verplicht om op verzoek van leerlingen

gevallen toch kunnen verschillen.’ Bouma ziet daar ook

met een beperking of van hun ouders aanpassingen te

een taak voor leerplichtambtenaren. ‘Zij zullen goed op

verrichten, zodat deze kinderen onderwijs kunnen volgen’,

de hoogte moeten zijn van de dynamiek in hun samen-

zegt Keirsten de Jongh. ‘Tenzij zo’n aanpassing oneven-

werkingsverband. Tegelijkertijd zullen ze zich nog meer

redig belastend is voor de school. Dus bijvoorbeeld als

bewust moeten zijn van hun eigen rol. Ze worden als het

een aanpassing te veel drukt op het budget van een

ware de spil in het hele proces waarin scholen en ouders

school, denk bijvoorbeeld aan de bouw van een lift, dan

de beste oplossing zoeken voor leerlingen. En in elk geval

vervalt de verplichting.’ De Jongh is beleidsadviseur bij

zijn er straks veel meer mogelijkheden om maatwerk

het College voor de Rechten van de Mens. Jaarlijks komen

te bieden.’

er telefonisch of per mail vele tientallen vragen binnen
over zulke kwesties. Er wordt geregeld om een oordeel
gevraagd en in een tiental gevallen per jaar komt het echt
tot een oordeel. ‘Soms wordt het verzoek om een oordeel
ingetrokken omdat er door bemiddeling een oplossing
gevonden is’, vertelt De Jongh. ‘Zo verwijzen wij ook vaak

‘Leerplichtambtenaren zullen
ze zich nog meer bewust
moeten zijn van hun eigen rol’

door naar de Stichting Ondersteuning Scholen en Ouders
(SOSO). Via hun onderwijsconsulenten is het vaak moge-

Waar Bouma constateert dat bij veel scholen de

lijk om snel een oplossing te vinden die in het belang is

concrete gevolgen van passend onderwijs te weinig

van het kind.’

bekend zijn, merkt De Jongh dat scholen en ouders de
regels voortkomend uit de Wet gelijke behandeling te

Sabine heeft het syndroom van Down. Ze gaat vanaf

weinig kennen. ‘Leerlingen of hun ouders moeten zelf

haar vijfde met veel plezier naar een reguliere basisschool

om aanpassingen vragen.’ De Jongh geeft het voorbeeld

en net als de andere kinderen in haar klas gaat ze steeds

van een leerling met een dyslexieverklaring. Volgens

over. Totdat de school bij de overgang naar groep 7 zegt dat

de ouders deed de school niets voor hun kind. Maar

Sabine van school moet. Ze is inmiddels op een niveau

ze hadden zelf niet gevraagd om aanpassingen. En

waarop de school stelt dat één-op-één-begeleiding

de school hoeft niet zelf ongevraagd een oplossing

noodzakelijk is. En dat kan de school zich niet veroorloven.

te bieden.’

Sabines ouders vragen de Commissie Gelijke Behandeling
om een oordeel. De school wordt in het gelijk gesteld.

Diverse keren verzorgde De Jongh samen met een
collega speciaal voor leerplichtambtenaren workshops

Onbekendheid
Gerard Bouma is beleidsmedewerker bij het Neder-

over de Wet gelijke behandeling. ‘Ik merkte dat de
leerplichtambtenaren hier weinig kennis van hadden en

lands Jeugd Instituut (NJI) en nauw betrokken bij de

dat ze zelf ook blij waren met de extra informatie over

invoering van passend onderwijs. Hij ziet nog wel wat

de rechten van leerlingen en de plichten van scholen.’

obstakels. ‘Alle scholen weten inmiddels wat passend

De Jongh waarschuwt dat ook als passend onderwijs

De voorbereidingen voor passend onderwijs zijn in volle gang. Dat scholen echter volgens

onderwijs is. Maar wat het in de praktijk voor hun eigen

straks is ingevoerd, de Wet gelijke behandeling gewoon

de bestaande Wet gelijke behandeling verplicht zijn aanpassingen te verrichten zodat

school betekent verschilt per school. Zo weten veel

van kracht blijft. ‘Dat betekent dat we met z’n allen alert

scholen niet dat ze niet elke leerling hoeven aan te

zullen moeten blijven dat scholen niet te snel gaan

nemen. Maar vervolgens heeft het regionaal samen-

doorverwijzen. Ze zullen zelf maatwerk moeten bieden

werkingsverband wel de plicht om voor die leerling een

en pas als dat onevenredig belastend is, mogen ze

passende oplossing te vinden.’

doorverwijzen naar andere scholen.’

Tekst: Peter Zunneberg | Illustratie: Welmoet de Graaf

kinderen met een beperking onderwijs kunnen volgen, is nauwelijks bekend. Maar dat
wordt met passend onderwijs wel heel actueel. Het College voor de Rechten van de Mens
buigt zich over zaken waarin ouders en school het oneens zijn.
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onderwijszorgarrangementen erg lastig maken, op de
regels die de flexibiliteit van schoolbesturen belemmeren,
op het ontbreken van vroegtijdige ondersteuning en
van doorzettingsmacht. De leerrechtregisseur die de
ombudsman in het leven wil roepen is volgens Bouma
overbodig. Die rol is namelijk onlosmakelijk onderdeel
van de invoering van passend onderwijs en de transitie
Jeugdzorg, zeker als gemeenten en onderwijs hierover
goede afspraken hebben gemaakt. ‘Wellicht is het dan
vanzelfsprekend dat de directeur van school of van het

Gerard Bouma

samenwerkingsverband passend onderwijs de regierol

Tekst: Yolanthe van der Ree | Illustratie: Welmoet de Graaf

heeft. Afhankelijk van de situatie kan de casusregie bij

de leerplichtambtenaar. Dat maakt dat er op dit moment

jeugdzorg, het onderwijs of een andere partner gelegd

grote verschillen zijn. De leerplichtambtenaar kan het

worden.’

proces waarin gezocht wordt naar wat er nodig is om
een kind op school te houden vanaf het begin stimuleren.

Dat leerplicht zich vooral op handhaving richt en te

De leerplichtambtenaar is de smeerolie. Hij signaleert,

Thuiszitten de wereld uit!

weinig op het organiseren van maatwerk, zoals de

zet ouders en school in de goede modus en zorgt dat er

ombudsman beweert, is volgens Bouma’s waarneming

een overleg komt waarin daadwerkelijk oplossingen

onjuist. ‘De rol die de leerplichtambtenaar nemen kan,

gevonden en knopen worden doorgehakt. Ook deze rol

Kinderen die extra zorg nodig hebben, moeten onderwijs op maat kunnen krijgen. Daarvoor

is sterk afhankelijk van positie die de partners hem

kan door goede afspraken in het OOGO duidelijk worden

pleit kinderombudsman Marc Dullaert in zijn onderzoeksrapport Van leerplicht naar leer-

toekennen, maar ook van de mate van deskundigheid van

versterkt.’

recht, dat op 16 mei is gepubliceerd. De kinderombudsman deed onderzoek naar thuiszitters en naar de vraag waarom sommige kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
geen passend onderwijs kunnen krijgen.
De ombudsman stelt een aantal maatregelen voor

Participatiewet dagen ons uit om te kijken naar ‘wat

Gesmeerde overgang po-vo helpt
thuiszitten voorkomen

die maatwerk en thuisonderwijs mogelijk moeten maken.

heeft deze jongere nodig?’ in plaats van naar ‘wat

De aanstaande transitie Jeugdzorg en de invoering

mankeert deze jongere? Per school en samenwerkings-

van het passend onderwijs, maken een deel van de

verband passend onderwijs wordt, door goede afspraken

zullen het er niet zijn. Vet is adjunct-algemeen directeur van de Prokind Scholengroep in

maatregelen die de kinderombudsman voorstelt, echter

met gemeenten, straks maatwerk voor alle leerlingen

Spijkenisse. Daarnaast is hij voorzitter van de bovo-commissie die zich bezighoudt met de

overbodig, stelt Gerard Bouma van het NJI. Bouma is als

mogelijk.’

overgang tussen primair en voortgezet onderwijs in Spijkenisse en de regio Voorne Putten

expert onderwijs/jeugdzorg nauw betrokken bij beide
transformaties. Hij is blij met de focus die de ombudsman

De aanbevelingen uit het rapport van de

De stelling dat er geen thuiszitters zijn, durft Ruud Vet niet helemaal aan. Maar veel

en Rozenburg. Dankzij goede afspraken verloopt die in deze regio vrijwel vlekkeloos. Als

legt op leerrecht. ‘Een kind heeft recht op onderwijs en

kinderombudsman kunnen dit proces volgens Bouma

de zomervakantie begint, staat ieder kind uit groep 8 ingeschreven op een vo-school. Daar

hoort niet thuis te zitten. Punt. Dat is wat wij net als

versnellen. ‘Het besef dat de situatie van jongeren een

steekt Vet zijn hand voor in het vuur.

Ingrado al langer uitdragen en waarover we binnenkort

gezamenlijke verantwoordelijkheid is van onderwijs,

samen een tweede kenniskring organiseren met partners

gemeente en jeugdzorg wordt inmiddels steeds breder

uit het onderwijs, jeugdzorg, overheden, etc. Het motto

gedragen. Dat krijgt door dit rapport een stevige impuls.

onderwijs begint met de overdracht van goede gegevens

we er soms pas na de zomervakantie achter dat een

is thuiszitten de wereld uit. Dat is ook de inzet van de

Alleen met elkaar kunnen we arrangementen op maat

over iedere leerling. Vet: ‘Sommige ouders zijn daar geen

leerling niet stond ingeschreven bij een vo-school. Eer dat

kinderombudsman en dat juich ik toe.’

organiseren. Hoe je dat doet hangt af van de besluit-

voorstander van. Ze willen dat een kind een blanco start

je dan een plek gevonden hebt en die leerling lekker kan

vorming op lokaal en regionaal niveau. Het NJI pleit

kan maken op een vo-school. Daar gaan wij niet in mee.

meedraaien, ben je zomaar een maand verder. Dat is

ervoor om niet alleen het Op overeenstemming gericht

Die blanco start lijkt leuk, maar een kind is echt gebaat bij

dramatisch. Het gaat namelijk in de meeste gevallen om

Kanteling

De afstemming tussen het primair en het voortgezet

vroeg mogelijk in beeld krijgen. In het verleden kwamen

overleg (OOGO) van onderwijs met gemeentes verplicht

informatie-uitwisseling. Veel problemen kunnen ermee

kwetsbare kinderen. Die kunnen zich zo’n achterstand

de mogelijkheden voor thuisonderwijs uitgebreid moeten

te stellen, maar ook het maken van afspraken over het

voorkomen worden.’ Dus gaat van ieder kind, net als in

helemaal niet permitteren.’

worden, onderschrijft Bouma niet. ‘Het uitgangspunt

voorkomen van thuiszitters. Wat doe je als een kind

de meeste andere gemeentes overigens, een digitaal

moet blijven dat een kind naar school gaat en dat

thuiszitter dreigt te worden. Wie komt wanneer en

onderwijskundig rapport van de basisschool naar de

school en ouders investeren in partnerschap. Als je nu

hoe in actie? Als je dat goed doet dan hoef je niet een

vo-school waar de leerling zich inschrijft. Tot zover

scheidt men drie categorieën kinderen die het risico lopen

maatregelen gaat treffen die maatwerk in de vorm van

thuiszittersconvenant af te sluiten zoals de ombudsman

weinig nieuws.

‘te gaan zweven’. Ten eerste is dat de groep van wie de

thuis- of afstandsonderwijs mogelijk maken, leg je je erbij

bepleit.’

De conclusie die de ombudsman trekt, namelijk dat

willen. Zeker niet nu we aan de vooravond staan van
verschillende transformaties die de situatie van iedere

ouders het niet eens zijn met het advies van de basis-

Zwevende leerling

neer dat schoolgang niet haalbaar is. Dat moet je niet

Regisseur
Als de transformaties goed worden vormgegeven, zal

Waarin de samenwerkende scholen op Voorne Putten

Als de vo-school van hun keuze de leerling weigert, gaan
ze naar een volgende en dit proces kan behoorlijk wat tijd
in beslag nemen. Dan is er een categorie kinderen met

een aantal onderliggende oorzaken van thuiszitten die

leerlingen zoals Vet die noemt. ‘Zwevende leerlingen zijn

leerling in school. De transitie Jeugdzorg, de invoering

de ombudsman signaleert, verdwijnen. Bouma doelt

kinderen die mogelijk een probleem krijgen bij plaatsing

van de Wet op het passend onderwijs en van de

op de gescheiden financieringsstromen die passende

in het voortgezet onderwijs. We willen deze kinderen zo
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school en hun kind aanmelden bij een hoger schooltype.

Rozenburg vooroplopen is het voorkomen van zwevende

jongere willen versterken. Dus ook de situatie van iedere
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Op het eiland Voorne Putten en Rozenburg onder-

vervolg op pagina 17

Ingrado Magazine | Juni 2013 | Nr. 20

15

Wat te doen met een verlofaanvraag?

Schooldirecteuren aan het woord

vervolg ‘Gesmeerde overgang po-vo helpt thuiszitten voorkomen’

(meestal gedrags)problemen waarvan de vo-school
zegt deze niet te kunnen hanteren. Rond deze groep
ontstaat vaak discussie. De basisschool zegt dat de
problemen wel hanteerbaar zijn, maar de vo-school

Tekst: Sep Schaffers

gaat hier niet in mee. De derde categorie potentiële

De zomervakantie staat voor de deur, een periode waarin scholen doorgaans met

gaan of later terug te komen. ‘Maar als grootouders

zwevers bestaat uit kinderen voor wie de basisschool

een piek in de verlofaanvragen te maken hebben. Wat krijgen schooldirecteuren zoal op

zoveel jaar getrouwd zijn, of er is een huwelijksfeest,

heeft verzuimd een beschikking aan te vragen. Dat

krijgen leerlingen vanzelfsprekend een dagje vrij. We zijn

zijn bijvoorbeeld kinderen die naar het leerwegonder-

blij dat je zoiets kunt vieren, dat is geen probleem’,

steunend onderwijs moeten, maar dat zelf niet weten.

benadrukt teamleider Eize Eizenga. De school gaat op

De ouders melden het kind dus aan op een vo-school,

een vrij zakelijke manier met verlofaanvragen om. Als

die hem of haar vervolgens niet kan toelaten zonder

hele jaar door. Soms staat de stal een paar weken leeg en

ouders geen toestemming krijgen en toch weggaan,

lwo-beschikking.

dan probeert zo’n boer eindelijk eens op vakantie te gaan.

wordt dat gemeld bij de leerplichtambtenaar. De

Vorig jaar belde een ouder dat ze vlak na de zomervakan-

Thorbecke Scholengemeenschap is ook een school

tie met haar gezin weg wilde. Ze vroeg een week vrij en ik

van bijzondere projecten zoals Fast Lane English. ‘Een

geleden directeur werd op

heb dat met de leerplichtambtenaar besproken. Die gaf

vwo-leerlinge kreeg de kans naast de extra uren Engels

hanteert men op Voorne Putten Rozenburg de regel dat

basisschool De Toonladder, was

daarvoor toestemming.’

twee maanden op een school op Aruba door te brengen.

ieder kind uit groep 8 op 1 april moet zijn ingeschreven

Leerplicht gaf toestemming als er geen onderbreking in

op een vo-school. Begin mei vindt dan het eerste overleg

het lesaanbod plaatsvond. Dat is dus gerealiseerd.’

plaats waaraan alle po- en vo-scholen, de coördinatoren

hun bordje en hoe dealen ze met eisende ouders en over hun schouder meekijkende
leerplichtambtenaren?

OBS De Toonladder
Zwolle
Toen Bert Loode zes jaar

daar het verlofbeleid op zijn
directeur Bert Loode

Waldheim-mavo
Baarn

zachtst gezegd nogal soepel.
Het was heel gewoon dat
ouders hun kinderen een paar

1 april
Om de zwevende kinderen tijdig in beeld te hebben,

van de samenwerkingsverbanden en de permanente

Basisschool Theresia
Eindhoven

Leerlingen van de Wald-

commissie leerlingenzorg deelnemen. Daar worden de
leerlingen besproken die op dat moment nog niet zijn

dagen tot een week eerder meenamen op zomervakantie,

heim-mavo willen nog wel eens

met vaak als argument ‘we moeten zover reizen’. Loode

deelnemen aan een (landelijk)

liet via nieuwsbrieven en de schoolgids weten dat de

hockey-, voetbal- of basketbal-

aanvragen, vullen ze op

oorzaak wordt een aanpak afgesproken. Als blijkt dat

school een nieuwe koers ging varen en ouders kregen een

toernooi. Volgens Mirjam van

basisschool Theresia eerst een

ouders de boel ophouden doordat ze zijn gaan shoppen,

Veelen vinden dergelijke

formulier in. Daarnaast bekijkt

dan gaat de basisschool daar achteraan en eventueel

toernooien of sportweken vaak

directeur Wim Dekkers of de

ligt daar een taak voor leerplicht. Er is ook een groep

betreffende leerling veel

ouders die gewoon niet in de gaten heeft dat een kind

verzuimd heeft. Met verlofaan-

moet worden ingeschreven. Voor deze groep is een

brief van leerplicht mee. De veranderingen gingen niet

directeur Mirjam van Veelen

zonder slag of stoot, want ook de nieuwe directeur werd

Als ouders verlof willen

directeur Wim Dekkers

ingeschreven bij een vo-school. Vet: ‘Afhankelijk van de

uitgeprobeerd. ‘Veel ouders komen uit een cultuur van

vlak voor of na schoolvakanties plaats. ‘Afdelingsleiders

onderhandelen. Een moeder kwam uitgebreid haar

op mijn school zeggen daar categorisch ‘nee’ tegen.

verhaal doen. Desondanks hield ik voet bij stuk en zei ‘in

Ouders en leerlingen zijn daar natuurlijk niet blij mee.

vragen rond de zomervakantie is Dekkers terughoudend.

reminder heel belangrijk. Dit zijn in de meeste gevallen

feite vraagt u of ik de Leerplichtwet wil overtreden’. Na

Soms belt een trainer of de sportbond op om er wat extra

‘Bij veelvuldig verzuim raadpleeg ik steeds vaker de

ouders uit kwetsbare groepen en juist hun kinderen

drie kwartier liepen we samen naar de voordeur. Op het

druk op te zetten. In zo’n geval houdt de afdelingsleider

leerplichtambtenaar. Meestal gaat het om ouders die

hebben baat bij tijdige plaatsing. Als je het bij hen op z’n

schoolplein stond een groepje vrouwen te wachten,

ruggespraak met de leerplichtambtenaar en een enkele

familie in het buitenland willen bezoeken. We hebben

beloop laat, is de kans groot dat ze na de zomer nergens

waartegen ze ‘nee’ schudde. Daarna liepen die vrouwen

keer mag het dan toch. We hebben een meisje op school

een zeer gemêleerde school, met Turkse, Marokkaanse,

staan ingeschreven, terwijl alle scholen inmiddels vol

weg, ze wisten genoeg. Soms heb ik ook scheld-kanon-

dat op hoog niveau worstelt en in de landelijke selectie

Spaanse en Chinese kinderen. Ouders vragen dan één

zitten. Dan blijft vaak alleen nog een school in Rotter-

nades gekregen. Dat moet je accepteren en blijven

zit. In overleg met leerplicht mag ze soms onder school-

of twee extra dagen verlof, maar als de 10-dagengrens

dam over. Maar deze kinderen moet je echt niet met de

volhouden. Consequent handelen is de sleutel.’

tijd naar een trainingskamp. Meestal gaat het om een

wordt overschreden, schakel ik per definitie leerplicht in.’

metro naar Rotterdam laten gaan. Dat gaat niet goed.

aantal losse dagen.’ Maar wanneer het om luxeverzuim

Bij laag verzuim is een eenmalig bezoek aan familie in het

De tweede categorie, kinderen die vanwege gedrags-

voor vakanties gaat, is Van Veelen zeer beslist. ‘Binnen-

buitenland geen probleem. ‘Als ouders meer vrije dagen

problemen nog niet geplaatst zijn, bespreken we met

kort gaan we met verlofformulieren werken, zodat we alle

willen, krijgen ze te horen dat ik contact opneem met

elkaar. Waar komt dit kind het best tot z’n recht? Als we

gegevens over de aanvraag bij elkaar hebben. Als blijkt

leerplicht. Daarmee werp je een psychologische drempel

er in dit overleg niet uitkomen, kan zo’n kind worden

Rehobothschool ligt midden in

dat uit het betreffende gezin ook kinderen op andere

op.’ Een aantal gezinnen van Dekkers’ school is lid van de

ingebracht in het directie-overleg van alle vo-scholen.

een agrarisch gebied, waar

scholen zitten, nemen we met die scholen contact op om

Jehova’s getuigen en mogen niet meedoen aan de

Daar valt altijd een beslissing want iedereen is ervan

nogal wat mensen de kost

zoveel mogelijk één lijn te trekken.’

katholieke kerstactiviteiten op school. Daarvoor kunnen

doordrongen dat deze leerlingen geplaatst moeten

ze verlof aanvragen. ‘Ik heb hier even mee geworsteld,

worden.’

Rehobothschool
Kootwijkerbroek
De reformatorische

directeur Guus Knapen

verdienen in en rond de land-

Thorbecke
Scholengemeenschap
Zwolle

bouw. Veel verlofaanvragen
krijgt directeur Guus Knapen

niet. Of het moet zijn dat ouders een dagje vrij vragen om
samen met hun kinderen naar een huwelijk, trouwfeest of

maar dan geven we toch verlof.’
Vet denkt met de aanpak een voorloper van passend
onderwijs in huis te hebben. ‘Geen kind valt tussen wal
en schip bij de overgang van basisschool en voortgezet

Voor luxeverzuim geeft de

jubileum te kunnen. Een enkele keer krijgt de basisschool-

Thorbecke Scholengemeenschap geen toestemming,

Ook een idee om ‘het onderwijs’ aan het
woord te laten in Ingrado Magazine?

onderwijs. En ik denk dat onze aanpak ook preventief

directeur een aanvraag van een agrariër voor vakantie
onder schooltijd. ‘Omdat deze ouders meestal seizoens-

daar is de school heel duidelijk

Neem contact op met de redactie via

cultuur en een systeem van samenwerking bestaan, is

in. Er zijn altijd wel ouders die

info@ingrado.nl

iedere leerling in beeld. Een thuiszitter hebben we snel

gebonden werkzaamheden verrichten, verleen ik altijd
verlof. Mensen met een kalvermesterij werken zelfs het
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teamleider Eize Eizenga

proberen eerder op vakantie te

werkt als het gaat om thuiszitters. Doordat er een

in de smiezen.’
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Uit onderzoek blijkt dat in 2010 ruim drie procent

In die zin heeft leerplicht zelfs een streepje voor op het

Wees alert en kom
in actie!

van de kinderen en jongeren in Nederland blootgesteld

onderwijs, is Selma Hulst, beleidsmedewerker bij Ingrado,

waren aan een vorm van kindermishandeling (Tweede

van mening. ‘Leerplichtambtenaren gaan op huisbezoek

Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van kinderen

als kinderen veel verzuimen. Ouders zijn verplicht het

en jeugdigen, 2011). En uit onderzoek in opdracht

gesprek met hen aan te gaan. Verzuim is dus een ingang

ministerie Jeugd en Gezin (2008) blijkt dat het werken

om bij gezinnen binnen te komen. Als we professionali-

met een meldcode ervoor zorgt dat professionals drie

sering voorstaan, moeten leerplichtambtenaren signalen

keer zo vaak ingrijpen. Doel van de Wet meldcode

van kindermishandeling kunnen opvangen, hierover met

huiselijk geweld en kindermishandeling is dan ook

collega’s overleggen, met ouders in gesprek gaan en

Tekst: Sep Schaffers | Illustratie: Welmoet de Graaf

vroegtijdige signalering en vervolgens effectief optreden.

eventueel een melding doen. Door samen te werken met

De meldcode geldt voor alle vormen van huiselijk geweld

andere professionals en observaties te bespreken in

Vanaf 1 juli 2013 zijn huisartsen, leerkrachten, kinderopvangbegeleiders en andere

en kindermishandeling, dus ook voor partnergeweld,

zorg- en adviesteams en met ketenpartners, kunnen ze

professionals verplicht de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling toe te

seksueel geweld, meisjesbesnijdenis, eergerelateerd

bijdragen aan een veilige gezinssituatie voor kinderen. Ik

geweld, huwelijksdwang en achterlating.

denk zelfs dat leerplicht op verzóek van het onderwijs een

passen. Ook leerplichtambtenaren moeten de meldcode integreren in hun werk, zodat
ze snel en adequaat kunnen handelen bij vermoedens van kindermishandeling.

rol kan vervullen bij het signaleren en melden van mishanDe meldcode beschrijft in vijf stappen wat een

deling. Scholen hebben immers een relatie met ouders en

professional (bijvoorbeeld huisarts, leerkracht of

dat bemoeilijkt vaak het contact. Leerplicht zou in

leerplichtambtenaar) moet doen. De eerste stap is het

dergelijke gevallen als een meer onafhankelijke relatie van

in kaart brengen van de signalen, waarover overleg met

het onderwijs kunnen worden ingezet.’

collega’s plaatsvindt. Hierop volgt een gesprek met het
slachtoffer, waarna in samenspraak met het Advies- en

In het algemeen gaat het erom dat de leerplichtamb-

meldpunt kindermishandeling (AMK) de ernst van de

tenaar zijn voelsprieten gebruikt volgens Hulst. ‘Ze hoeven

situatie wordt ingeschat. Als laatste stap neemt de

niet meteen iets te ondernemen, maar het is wel goed om

professional een beslissing: hulp organiseren of melden

te weten wat je in voorkomende gevallen kunt doen. Dit

bij het AMK. De meldcode betekent overigens niet dat

instrument biedt concrete handvatten.’ Leerplicht-

professionals verplicht zijn geweld of mishandeling altijd

ambtenaren die binnen een bureau werken, zouden ook

te melden. Het is ook geen opsporingsinstrument. De

een aandachtsfunctionaris kunnen aanwijzen, stelt Hulst

boodschap is eerder: wees alert, kom in actie maar doe

voor. ‘Iemand die meer deskundig is en alle stappen van de

het niet alleen!

code kan doorlopen. Ingrado stimuleert het gebruik van de
meldcode door leerplichtambtenaren en denkt na over

Cursus

een passend cursusaanbod.’

Maar zijn professionals in staat signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld te herkennen en
volgens een meldcode te werk te gaan? Online academie

Leerplichtproof
Volgens juridisch adviseur van Ingrado Carolien de

The Next Page (een initiatief van Augeo Foundation)

Bruin hoeft de basismeldcode voor onze beroepsgroep

vindt van niet en biedt een cursuspakket over de meld-

maar op een paar kleine details aangepast te worden.

code aan. Programmamanager Marga Haagmans:

‘We maken de meldcode ‘leerplichtproof’. In plaats van

‘Het signaleren van kindermishandeling krijgt te weinig

over ‘cliënt’ te spreken, hebben we het liever over ouders/

aandacht in de opleidingen. Met name het onderwijsveld

verzorgers en kinderen. Bij signalen zoals veelvuldig ziek

heeft dat zelf ook aangegeven. Los van onvoldoende

zijn en langdurig verzuim moeten leerplichtambtenaren

kennis over deze problematiek zijn leerkrachten vaak

alert zijn en eventueel volgens de meldcode handelen. De

handelingsverlegen; ze zitten in een spagaat tussen

meldcode voor leerplichtambtenaren zal als aanhangsel

ouders en kinderen. Hoe ga je op een zodanig professio-

aan de ambtsinstructie worden toegevoegd. Het aan-

nele manier te werk, dat je zowel het kind als de ouders

hangsel staat klaar op de website van Ingrado zodat

kunt helpen? Met ons aanbod willen we de competenties

de ambtsinstructie snel door gemeenten kan worden

van onderwijsprofessionals versterken.’

vastgesteld.’

Huisbezoek
Na het cursusaanbod van The Next Page zijn niet
alleen leerkrachten en intern begeleiders, maar ook

Meer informatie
rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/
hulp-bieden/meldcode

leerplichtambtenaren beter in staat mishandeling te
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herkennen en effectieve vragen te stellen, betoogt

The Next Page brengt naast een digitaal

Hagens. ‘Leerplichtambtenaren hebben een vergelijk-

cursuspakket over de meldcode ook TKM uit,

bare opdracht als intern begeleiders. Beiden zijn

een (gratis) digitaal tijdschrift over kinder-

medebepalend voor de zorgroute die gevolgd wordt.’

mishandeling. Ga naar: thenextpage.nl
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10 vragen aan...

Annette Roeters,
Inspecteur-generaal van het onderwijs

1.Wat verstaat de Inspectie
van het Onderwijs onder een
thuiszitter?

Leerlingen mogen niet verstoken

onderwijsvraag van kinderen. Het

blijven van passend onderwijs. In

onderwijs en hulpverlenings-

het ondersteuningsplan moet

instellingen moeten ouders soms

‘Onder het begrip thuiszitter verstaan

hiervoor niet alleen het beleid zijn

helpen een realistisch beeld te

wij zowel de absoluut als de relatief

opgenomen, maar ook de concrete

krijgen van de onderwijsbehoeften

verzuimers, als die leerlingen die

doelen. Bovendien moet het

van hun kinderen.’

geen adequaat onderwijs ontvangen.

samenwerkingsverband aan-

Wij vinden het belangrijk dat alle

geven hoe het bevordert dat alle

leerplichtige/kwalificatieplichtige

leerplichtige of kwalificatieplichtige

leerlingen onderwijs krijgen in de zin

leerlingen die mogelijk extra

van de wet.’

ondersteuning nodig hebben,

8. Kan de inspectie bemiddelen
als kinderen thuiszitten omdat
het onderwijs niet aansluit bij
de vraag van het kind?

ingeschreven staan bij een school

‘De Inspectie van het Onderwijs

en daadwerkelijk onderwijs volgen.’

heeft geen rol als bemiddelaar. Wij

2. Hoe is thuiszitten te voorkomen? Kan communicatie
met ouders hier een rol in
spelen?

‘De leerplichtambtenaar
heeft een unieke positie
in het netwerk’

‘Thuiszitten ontstaat bijna altijd
door een complexe combinatie van

‘De leerplichtambtenaar is een

problemen. Een echt vroegtijdige

belangrijke speler in het domein

signalering van problemen kan een

waar onderwijs, gemeenten en

9. Welke vraag had u graag
willen beantwoorden?

belangrijke rol spelen in het eerder

jeugdhulp het probleem van het

‘U had mij bijvoorbeeld kunnen

aanpakken en oplossen. Tijdige en

thuiszitten moeten aanpakken.

vragen of ik verwacht dat het

goede communicatie van de school

De leerplichtambtenaar heeft een

thuiszittersprobleem binnen een

met ouders en de jongere zelf is

unieke positie in het netwerk en

paar jaar is opgelost. Ik had dan

heel belangrijk, net als het samen

kan de spin in het web zijn bij het

geantwoord dat ik denk dat

optrekken met professionals op de

vroegtijdig aanpakken van het

vermindering van het aantal

diverse domeinen.’

thuiszitten. Samenwerking met de

thuiszitters mogelijk en nodig is.

wethouder kan de leerplicht-

Dat er daartoe met de Wet passend

ambtenaar ook de nodige

onderwijs meer mogelijkheden

daadkracht geven.’

komen, maar dat ik ook weet dat

3. Zou het een oplossing
kunnen zijn als we kinderen
met bijvoorbeeld afstandsonderwijs verleiden weer
naar school te gaan?

meningsverschillen gebruik maken
van een geschillenregeling.’

het nog wel even zal duren voor er
geen thuiszitters meer zijn.’

oorzaak van het thuiszitten. Het
mag niet zo zijn dat met het gedogen

‘Passend onderwijs betekent dat

‘Een sterke branchevereniging met

van thuiszitten de gemakkelijkste

het onderwijs moet afstemmen

sterke leerplichtambtenaren is van

oplossing wordt gekozen. Maar

op de onderwijsbehoefte en de

groot belang. Daarnaast blijven

natuurlijk kan het in een enkel geval

specifieke ondersteuningsbehoefte

wij het belangrijk vinden dat de

een oplossing zijn. Maatwerk, zoals

van de leerling. Dit geldt zowel

regionale samenwerking van

de Kinderombudsman bepleit, kan

voor kinderen die hoogbegaafd zijn

leerplichtambtenaren zich blijft

vele vormen aannemen.’

als voor hen die dat niet zijn. De

ontwikkelen en versterken. Een wens

uitdaging ligt er juist in om alle

is dat Ingrado zorgt voor korte lijnen

leerlingen te bieden wat zij nodig

met de inspectie waar het de

hebben om zich naar vermogen te

uitwisseling van informatie betreft

kunnen ontwikkelen.’

over het thuiszitten per regio van de

4. Toetst de inspectie de
ondersteuningsplannen van
de samenwerkingsverbanden
op het voorkómen van
thuiszitten?

ondersteuningsvoorzieningen zijn
voor alle leerlingen die extra

‘Nee, het onderwijs moet vooral

ondersteuning nodig hebben.

een antwoord hebben op de

moet ervoor zorgen dat er passende

10. Heeft u een advies voor
Ingrado en haar leden?

samenwerkingsverbanden passend

7. Moet het onderwijs altijd
een antwoord hebben op een
individuele onderwijsvraag
van ouders?

‘Zeker. Het samenwerkingsverband
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kunnen in geval van blijvende

6. Kan passend onderwijs
een antwoord zijn voor
hoogbegaafde leerlingen
die niet naar school gaan?

‘Dat hangt helemaal af van de

20

zijn een toezichthouder. Ouders

5. Wat moet en kan de rol
van leerplicht zijn bij het
voorkomen van thuiszitten?

onderwijs. Voor elk samenwerkingsverband zou daarvoor een contactpersoon leerplicht moeten worden
aangewezen.’
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‘Onze leden opereren in
een complexe context’

‘Het is heel simpel’, zegt voorzitter Carry Roozemond,
‘onze beroepsgroep kan, gezien de tijdgeest, al lang niet

Ledenvragen
Bestuur en expertisecentrum laten zich op hun beurt

meer alleen handhaven op luxeverzuim rond de vakan-

voeden door de leden. De ledenvragen die telefonisch,

ties. De focus van onze leden en namens hen van Ingrado

schriftelijk, maar ook live gesteld worden, vormen een

ligt dus sinds ruim tien jaar niet meer op de wet, maar

belangrijke bron. Schoenmakers: ‘We merken dat de

op wat die wet beoogt, op de doelen die je nastreeft. De

inhoud van de vragen verandert en de complexiteit

focus ligt op de ontwikkeling van kinderen, op het recht

toeneemt. De vragen worden niet altijd meer beantwoord

Nadat in het vorige nummer van Ingrado Magazine extern deskundigen hun licht lieten

op onderwijs. Dat stelt hoge eisen aan onze leden. Het

door onze adviseurs. We verwijzen leden steeds vaker

schijnen over nut en noodzaak van professionalisering van leerplicht en RMC, is nu het

soort beslissingen waar de leerplichtambtenaar dagelijks

door naar elkaar. Er is zoveel deskundigheid in het

woord aan Ingrado. Waarom maakte de vereniging van professionalisering een speerpunt

voor staat, vraagt om het up to date houden van kennis,

werkveld. En het is zo belangrijk dat professionals elkaar

vaardigheden en houding.’

weten te vinden en met elkaar in gesprek gaan. Dat

in het jaarplan 2013?

faciliteren wij, onder meer door twee keer per jaar een
Roozemond merkt in haar gesprekken met leden

werkconferentie te organiseren.’ Ook in de rayons legt

steeds vaker dat zij niet alleen de wet willen kennen die

de vereniging haar oor te luisteren. Roozemond: ‘In de

ze uitvoeren, maar vooral ook de context waarin ze

rayons is een ontwikkeling merkbaar. Tijdens bijeen-

opereren. Wat is hier aan de hand, wat moet er gebeuren

komsten staat niet langer de casuïstiek centraal, maar

om dit kind een succesvolle schoolloopbaan te kunnen

wordt meer ingezoomd op professionele ontwikkeling.

geven? En dat betekent steeds vaker dat de wet niet naar

Op de opstelling tegenover het OM bijvoorbeeld. Hoe

de letter, maar naar de geest wordt toegepast. Rooze-

gaat dat bij jullie, wat is jullie opstelling? Hoe heb je

mond: ‘Neem een kind dat moeite heeft om naar school

gehandeld en wat kunnen wij daarvan leren?’

te gaan omdat hij vaak ziek is. Hoog schoolverzuim dus
de leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld. Volgens de
letter maak je dan een proces-verbaal op, dan komt er

Cijfers
Bij professionalisering horen, naast opleidingen en

een zitting, eventueel een raadsonderzoek en voor je het

een kritische blik op het eigen functioneren en dat van

weet ben je maanden verder en gaat het kind nog steeds

anderen, instrumenten om te kunnen vaststellen of je de

niet naar school. Als we kijken naar wat de wet beoogt,

goede dingen doet en of je de goede dingen goed doet.

komen we misschien tot heel andere stappen. Zie ook

Jaarverslagen en het Verzuim en Schoolverlaten Kompas

onze reactie op het rapport van de Kinderombudsman

(VSV Kompas) dat Ingrado ontwikkelt, zijn daar belang-

over thuiszitters op ingrado.nl.'

rijk in. Roozemond: ‘In een jaarverslag leg je niet alleen
verantwoording af, het is niet alleen een optelsom van

Opleidingen

cijfertjes. Je laat ook zien wat je heb gesignaleerd, wat

Om de leden in staat te stellen hun werk op het

de ontwikkelingen zijn. Uit een jaarverslag blijkt waar

gewenste hoge niveau uit te voeren, denkt Ingrado mee

de kwaliteit zit en waar de capaciteit. Het is een foto

over de inhoud van de opleidingen. Dat gebeurde al in de

van de situatie van de jeugd in een gemeente.’

vakopleiding voor de leerplichtambtenaar en gebeurde
nog nadrukkelijker in de nieuwe BOA, die is ingericht door

Orm Muilwijk, specialist beleidsinformatie bij de

het ministerie van Veiligheid en Justitie. Die nieuwe BOA

gemeente Amsterdam, is helder over de relatie tussen

is een voorbeeld van permanente educatie waarmee de

cijfers en professionalisering. ‘Je moet op elk niveau

leden hun deskundigheid op peil kunnen houden.

willen weten wat je doet. Cijfers laten zien of je gedaan
hebt wat je van plan was, maar ook of dat succesvol was.

Pieter Schoenmakers, directeur van het Expertise-

‘De wet wordt steeds
vaker naar de geest
toegepast in plaats
van naar de letter’
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Als je cijfers zowel op bestuurlijk, beleids- als uitvoerings-

centrum van Ingrado, legt uit dat door de hoge eisen

niveau op orde zijn, is werken met het VSV Kompas zinvol.

die aan de leerplichtambtenaar of de trajectbegeleider

Dat biedt namelijk de mogelijkheid je eigen regio te

gesteld worden, de behoefte aan scholing groot is.

vergelijken met andere. Als een regio qua omvang,

‘Tegelijkertijd echter staan opleidingsbudgetten binnen

problematiek, onderwijsdeelname etc. vergelijkbaar is

gemeentes onder druk. Dat wringt, want gemeenten

met de jouwe, maar de resultaten zijn heel anders, dan is

willen bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren en

het interessant om te onderzoeken hoe dat komt. Zo’n

daartoe leerplichtambtenaren op het gewenste hoge

onderzoek heeft echter alleen zin als je je eigen cijfers op

niveau laten functioneren. Dan moet je ook willen en

orde hebt. Want dan komen de vragen: wat hebben wij

kunnen investeren. In het specifieke geval van de

gedaan, wat deed de ander en wat kunnen wij daar

BOA-opleiding: het gaat er niet alleen om wat het meer

allebei van leren? Zet het VSV Kompas in om deze vragen

kost, maar vooral ook wat je er qua professionaliteit

aan elkaar te stellen. In die zin is het een prachtinstru-

meer voor krijgt.’

ment in de professionalisering van leerplicht en RMC.’
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toekomst staat voor zo’n leerling alleen de entree-

zorg/welzijn, techniek, etc. Het probleem is nu juist dat

opleiding nog open. Daarnaast beschikken we met de

deze jongeren dat niet kunnen! Bij het denken over de

niveau 1- en vooral met de AKA-opleidingen over een

entree-opleidingen is deze doelgroep dus helemaal niet

voorziening voor jongeren met beperktere mogelijkheden,

meegenomen. Laten we alsjeblieft niet dezelfde fout

in een belangrijke levensfase. En inderdaad, de AKA-

maken als bij de ROC-vorming. Toen die stond, bleek dat

opleiding leidt niet regelrecht tot een startkwalificatie,

de huidige AKA-doelgroep nergens in paste. Vergis je niet:

maar het maatschappelijk belang is ongelooflijk groot.

er zijn op dit moment 12.000 deelnemers aan een

Wat deze jongeren leren op school, kunnen ze nergens

AKA-opleiding en 9.000 op niveau 1. Ze zijn er echt niet

anders leren.’

voor niets. De AKA-opleidingen zijn in het leven geroepen
omdat er een groep jongeren is die niet past in het

De Haan is wethouder van onder meer Werk &
Inkomen en benadert de invoering van de entree-

branchegerichte onderwijs. We hebben het over een
meisje van 17 dat net een kind gekregen heeft, een jongen

opleidingen vanuit het perspectief van de jeugdwerkloosheid. ‘Jongeren zonder startkwalificatie zijn vijf keer zo
sterk vertegenwoordigd in de werkloosheidscijfers. Het
streven naar dat papiertje moet daarom bovenaan staan.

Entree-opleidingen

Maar zelfs onder de jongeren zonder startkwalificatie

Onderwijs aan de
onderkant
Leerling van de AKA-opleiding op het ROC van Twente

zijn zij die naar school zijn blijven gaan in het voordeel.
Werknemersvaardigheden, dagritme, discipline,

‘Wat deze jongeren leren op
school, kunnen ze nergens
anders leren’

communicatieve vaardigheden leer je nu eenmaal beter
op school dan thuis op de bank of op straat.’

die jeugddetentie achter de rug heeft of een jongere die in
de schuldsanering zit. Die moeten alle zeilen bijzetten om

Schrik
Marian Kroeze, directeur van het MBO College voor

hun leven weer op de rit te krijgen. Gelukkig lijkt dit tij nu
gekeerd en gaan we de goede richting uit. Er wordt nu

Oriëntatie & Ontwikkeling van het ROC van Twente, deelt

gesproken van één kwalificatiedossier met verschillende

de zorgen van de Leidse wethouder over de allerzwakste

uitstroomprofielen. Dat maakt het overzichtelijk en biedt

groep leerlingen. ‘Aanvankelijk was ik enthousiast over de

de mogelijkheid dat jongeren eerst hun leven op orde

invoering van de entree-opleidingen. Het kan er overzich-

krijgen en een brede basis leggen.’

telijker van worden. Toen ik hoorde van de plannen om de
kwalificatiedossiers branchegericht in te richten, sloeg de

Tekst: Yolanthe van der Ree | Foto’s: ROC van Twente

Alleen met een diploma toegang tot niveau 2 in het mbo en entree-opleidingen voor de
allerzwaksten. Beide maatregelen maken deel uit van het actieplan Focus op Vakmanschap 2011-2015 dat onder de vorige minister van Onderwijs tot stand kwam. Doel van dit
plan is een kwaliteitsverbetering van het middelbaar beroepsonderwijs.

Waar Kroeze zich eveneens grote zorgen om maakt,

schrik me om het hart. Dat betekent namelijk dat

zijn de taal- en rekentoetsen die de entree-leerlingen

jongeren voor ze starten met de opleiding een keuze

moeten afleggen. ‘Als ze daarvoor zakken, krijgen ze geen

moeten maken voor een branche: economie/handel,

diploma en dus geen toegang tot niveau 2. Deze jongeren
gaan dan ongekwalificeerd de arbeidsmarkt op. Dat risico
is levensgroot. Wij hebben net een test gedaan onder een
deel van onze AKA- en niveau 1-deelnemers. 25 procent
haalde de taaltoets 2F en slechts 10 procent de rekentoets. Dat is dramatisch. Ga eens na wat dit betekent. Daar

‘Wat zijn nou vier maanden
voor een jongere met
gedragsproblemen of
leerbeperkingen?’

Met de ambitie van Focus op vakmanschap is niets

staat straks een potentieel steengoede schilder zonder

mis, zegt wethouder Werk & Inkomen Jan-Jaap de Haan

papiertje op straat omdat hij z’n taal- en rekentoets niet

van de gemeente Leiden. Sterker: ‘Ik onderschrijf het

heeft gehaald. Zo’n jongen komt niet aan de bak. En dan

streven naar kwaliteitsverbetering in het mbo en naar

komt er een schilder uit Polen die geen woord Nederlands

een betere aansluiting met de arbeidsmarkt.’ De Haan

spreekt om het werk te doen. Rare wereld. Laten we daar

maakt zich echter grote zorgen over de leerlingen op het

alsjeblieft nog een keer heel goed over nadenken.’

allerlaagste niveau van ons onderwijs.
Mieke de Haan van de MBO Raad is weliswaar

Met de invoering van entree-opleidingen komen de
huidige niveau 1- en AKA-opleidingen te vervallen. Naast

Maatschappelijk belang
‘In de huidige situatie hebben we een drempelloze

kritisch, maar ziet de overgang naar de entree-opleidingen met vertrouwen tegemoet. Ook zij is blij dat er nu

enthousiasme (het wordt er overzichtelijker van), is er

instroom op niveau 2 van het mbo’, zegt Jan-Jaap de

gewerkt wordt aan één kwalificatiedossier met verschil-

ook grote zorg. Zijn we in staat de meest kwetsbare

Haan. ‘Dat verdwijnt, niveau 2 is straks alleen nog

lende uitstroomprofielen. Dat betekent dat jongeren een

leerlingen het onderwijs te bieden dat ze nodig hebben

toegankelijk met een diploma. Hetzij van het voortgezet

brede basisopleiding krijgen en pas in een later stadium

en wat doen we met hen die na een bindend negatief

onderwijs, hetzij van de entree-opleiding. Dat is dood-

voor een beroepsrichting kiezen. De Haan wijst er wel op

studieadvies zonder diploma op straat staan? Een

zonde. Soms verdwijnt een leerling met een goed stel

dat het verdwijnen van de drempelloosheid van de niveau

wethouder, een beleidsmedewerker van de MBO Raad

hersens door bijvoorbeeld een zwangerschap tijdelijk uit

2-opleidingen gevolgen heeft voor de populatie in de

en een schooldirecteur laten hun licht schijnen over de

het onderwijs. In de huidige situatie kan zij terugkomen

toekomst van het onderwijs aan de onderkant.

in niveau 2 als ze haar leven weer op de rit heeft. In de
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Rechten & plichten
In deze rubriek informeert Carolien de Bruin, juridisch adviseur van Ingrado, u over actuele
juridische zaken. Hebt u ook een vraag? Gebruik het vragenformulier op www.ingrado.nl
Kroeze: ‘Binnen het ROC van Twente bereiden we ons

en u krijgt per mail of telefoon antwoord.

al geruime tijd voor op de komende veranderingen. Zo
hebben we al in beeld hoe we de intake gaan organiseren.
Centraal staat dat het geen selectieprocedure wordt,
maar een zorgvuldig onderzoek naar de mogelijkheden,
achtergronden, benodigde begeleiding en ondersteuning,
kortom naar alles wat een jongere nodig heeft om de
opleiding met succes te doorlopen. Als je dat zorgvuldig
doet, is de kans dat je na vier maanden voor verrassingen
komt te staan, vrij klein. Het bindend studieadvies zal dan
ook niet leiden tot een andere situatie dan we tot nu toe
gewend zijn.’
entree-opleidingen. ‘Nu stromen leerlingen zonder

Wethouder De Haan is er echter helemaal niet gerust

diploma vanuit alle niveaus van het vmbo (dus ook kader

op. ‘Ik hou m’n hart vast. Wat zullen straks redenen zijn

en tl) niveau 2 in. Die moeten dus straks naar de entree-

om een leerling een negatief studieadvies te geven?

opleiding. Dat moet je niet willen. Voor die leerlingen

Tegenvallende studieresultaten? Niet leerbaar? Te hoog

moet een aparte regeling komen en bijvoorbeeld een

schoolverzuim? Problematisch gedrag? Door het

toelatingscommissie worden ingesteld. En we moeten

bindend advies na vier maanden ontnemen we jongeren

nadenken wat we doen met leerlingen met een diploma

die het moeilijk hebben de kans zich te ontwikkelen, hun

van het vmbo basisberoepsgericht die het niet redden op

problemen te overwinnen en te groeien. Wat zijn nou vier

niveau 2. Die mogen niet naar de entree-opleiding want

maanden voor een jongere met gedragsproblemen of

ze hebben een diploma. Waar moeten zij heen?’

leerbeperkingen? Het kerstrapport dreigt voor sommige

‘Daar staat straks een
potentieel steengoede
schilder zonder papiertje
op straat omdat hij z’n
taal- en rekentoets niet
heeft gehaald’
Bindend studieadvies

Gewichtige omstandigheden
Verhuizing, ziekte of huwelijk van

beroep op artikel 5 onder b van

om een lijst met alle scholen in de

de Leerplichtwet.

omgeving die ze bezocht hebben en

leerlingen een eindrapport te worden. En dan? Zit die

bloed- en aanverwanten. Die worden

jongere thuis bij z’n ouders op de bank. Uit beeld. Geen

in de bijlage van de strafrechtelijke

recht op een uitkering, geen kans op een zelfstandig

aanpak schoolverzuim vermeld als

een school ingeschreven hebben

ambtenaar in overleg met de Officier

leven. Ik ben bang dat deze jongeren pas weer opduiken

voorbeelden van de zogeheten

gestaan, kunnen ouders een beroep

van Justitie bepalen of er alsnog een

bij de sociale dienst, jaren later, bij het aanvragen van een

‘gewichtige omstandigheden’ van

doen op deze vrijstelling. Ze moeten

rechtszaak moet komen.

uitkering. Of eerder, bij politie en justitie omdat ze in de

artikel 11g van de Leerplichtwet. Maar

daarvoor tijdig, voor 1 juli, een

criminaliteit zijn beland.’

soms is het minder duidelijk of de

kennisgeving indienen bij de

omstandigheden gewichtig genoeg

gemeente.

Jan-Jaap de Haan durft nog wel een stelling aan voor

hun bezwaren tegen die scholen.
Voor kinderen die nog nooit op

zijn voor verzuim. Bovendien biedt dit

Weigeren ouders dat ook, dan kan de

Huiselijk geweld
Per 1 juli 2013 treedt de Wet
meldcode huiselijk geweld en

het Ingrado Magazine: Schoolverzuim mag nooit reden

artikel enige interpretatieruimte voor

worden voor een negatief studieadvies. ‘Het zou goed zijn

schoolhoofd of leerplichtambtenaar.

niet alleen of het beroep tijdig is

Vanaf dat moment zijn beroeps-

te onderzoeken of we een ‘leerplichtachtig instrument’

Maar een beroep hierop moet echt

ingediend en of het om kinderen

krachten verplicht deze meldcode

tot aan de kwalificatie in het leven kunnen roepen. Er

een uitzondering zijn. Bij de

gaat die nooit eerder op school

te gebruiken bij signalen van geweld.

moet in het mbo, en dus ook in de entree-opleidingen,

afwegingen geldt als belangrijke

zaten. Hij wil ook zeker weten of het

Dit meldrecht geldt ook voor

De leerplichtambtenaar toetst

kindermishandeling in werking.

een cultuur ontstaan van ‘thuisblijven is niet normaal’.

vuistregel: het moet gaan om

daadwerkelijk een gegrond beroep

leerplichtambtenaren. Ingrado is

entree-opleiding na vier maanden een bindend studie-

Niet naar school gaan moet consequenties krijgen. Ik

omstandigheden die buiten wil of

op artikel 5 onder b is. Daarbij draait

bezig daarvoor een aanvulling op

advies. De meningen daarover lopen sterk uiteen. Mieke

verwacht dat we hiermee ook de ouderbetrokkenheid in

invloed van de jongere of zijn ouders

het voor de leerplichtambtenaar

de ambtsinstructie te ontwikkelen.

de Haan: ‘De entree-opleiding is geen dagbesteding en

het mbo kunnen vergroten. En schoolverzuim kan dan

liggen. Daarbij blijft het zaak alert te

niet om de inhoud van de levens-

Deze is binnenkort beschikbaar.

geen alternatief voor een uitkering. Het is onderwijs en

nooit de reden zijn voor een bindend negatief studiead-

zijn en om bewijsmiddelen te vragen

overtuiging, maar wel om de vraag of

Houd daarvoor de website van

wordt vanuit het onderwijsbudget betaald. Dit betekent

vies in de entree-opleiding. Daar moet al lang daarvoor

waaruit de gewichtigheid van de

er echt geen school in de omgeving

Ingrado, in de gaten.

dat we dus niet zomaar iedereen moeten toelaten. We

actie op ondernomen zijn. Deze discussie moeten we met

omstandigheden blijkt.

is die tegemoet komt aan die

moeten erop toezien dat we alleen leerlingen toelaten

elkaar gaan voeren.’

Volgens de huidige plannen krijgt iedere leerling in de

van wie we verwachten dat ze de opleiding met goed
gevolg zullen afleggen. Dat moet gebeuren in overleg met

Levensovertuiging
Ouders kunnen hun kind thuis

levensovertuiging. Dat kan in een

Meer informatie

gesprek met de ouders duidelijk

ingrado.nl

worden, maar in de praktijk blijkt een

degenen die doorverwijzen. Als we dat goed doen, is het

houden als er geen enkele school in

aantal ouders te weigeren in gesprek

Zie ook het artikel over de

bindend studieadvies helemaal niet het hete hangijzer

de omgeving is die recht doet aan

te gaan met de leerplichtambtenaar.

meldcode op pagina 18.

dat velen nu lijken te denken.’

hun levensovertuiging. Dat is het

In dat geval kan hij ouders vragen
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Advertentie

t-FFSQMJDIUBENJOJTUSBUJF
t3.$BENJOJTUSBUJF
t4MVJUFOEFBBOQBL
t+POHFSFOMPLFU
t8FSLQSPDFTPOEFSTUFVOJOH
t;BBLFOUBBLHFTUVVSEFEPTTJFSWPSNJOH
t7FSXJKTJOEFY4JHOBMFSJOH
t-FFSMJOHFOWFSWPFS
Flexibel cliëntvolgsysteem van 0 tot 28 jaar
In het doorlopend cliëntdossier van het Jeugdvolgsysteem
(JVS) staat de jongere van 0 tot 28 centraal. Het JVS maakt
het bijhouden van uw leerplicht- en/of RMC administratie
snel en gemakkelijk. Het helpt u overzicht te verkrijgen.
Indien gewenst kan het cliëntdossier volledig papierloos
worden gemaakt, zodat makkelijk buiten kantoor kan
worden gewerkt en case-overdracht tussen collega’s wordt
vereenvoudigd. Werkelijk alle relevante informatie kan
gekoppeld worden aan één jongere of school.

Goed georganiseerd zijn, en blijven!
Het Jeugdvolgsysteem ondersteunt u niet alleen bij de uitvoering, maar ook bij de inrichting van een goede leerplicht
en/of RMC-organisatie. Ook als u regionaal of in ketenverband wilt samenwerken is het JVS uniek. Iedere organisatie
krijgt zijn eigen virtuele omgeving waarin alleen de voor die
partij relevante gegevens zichtbaar zijn. Ideaal dus om een
sluitende aanpak te realiseren. De beveiliging staat als een
huis met onder andere uitgebreide autorisatiemogelijkheden
en dataencryptie.

De mensen van Metaobjects zien het einde van de implementatie niet als het einde van de relatie, maar juist als de
eigenlijke start. Onze klanten ondervinden dat onze
beproefde solide platform in combinatie met onze domeinkennis, klanten effectief verder helpt. We gaan flexibel om
met veranderingen en uitbreidingen. Hiermee bent u voorbereidt voor nu en de toekomst in het jeugdketen.

Contact
Nieuwsgierig geworden? Bezoek dan de JVS-website
www.metaobjects.nl. Voor nadere informatie of een demonstratie bel ons kantoor 040 - 750 1616.
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