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Intervisie voor RMC-consulenten
Leren van elkaars ervaringen onder
professionele begeleiding

Intervisie voor RMC-coördinatoren
Eigen werkpraktijk en dilemma’s staan centraal
Trainingen vinden plaats in Utrecht. Eerste groepen
starten in december.

Deelnemers zeggen over deze
intervisietraining:
‘Ik had niet verwacht dat
intervisie zó kon zijn.
Dit helpt mij echt!’

Consulent 2.0, naar een preventieve aanpak
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samenwerking in een veranderende context.
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Trainingen Consulent 2.0 starten december en
januari op diverse locaties.
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Het Expertisecentrum:
kloppend hart van Ingrado
Sinds anderhalf jaar heeft Ingrado een Expertisecentrum en daarmee een plek
waar alle activiteiten van de vereniging worden voorbereid en uitgevoerd. Veel
leden weten het Expertisecentrum te vinden, bijvoorbeeld met ingewikkelde

16 10 vragen aan...
Raymond van der Lans,

vragen. Pieter Schoenmakers, Selma Hulst en Manou Marcello vertellen hoe
het functioneert.

bestuurslid van JOB

Deelname is gratis voor leden van Ingrado.
Kijk voor meer informatie over de opleidingen op ingrado.nl

18 Jobrotation is

20

Verzuim 18+ nu echt op de agenda

kwaliteitsverbetering
Een beweging zal het worden: een beweging waarin onderwijs en RMC samen
20 Project op stoom
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een aanpak ontwikkelen om het verzuim onder 18-plussers terug te dringen.

Verzuim 18+ staat nu echt

In dit nummer van Ingrado Magazine een kijkje in de keuken van het project

op de agenda

18+: We missen je. Wie zijn die mensen die de projectgroep en de werkgroepen
bemensen, wat is hun opdracht en tot welke praktijk moet alle inzet leiden?

24 Verzuimcijfers:
verzamelen om te duiden

Verzuimcijfers: verzamelen om te duiden

27 Rechten & plichten
Er is behoefte aan cijfers over verzuim die kloppen. Maar op welk beleidsniveau
verzamel je welke cijfers? Wat is praktisch haalbaar? En wat doe je vervolgens
met die cijfers? Naar aanleiding van het ITS-onderzoek naar verzuimcijfers
praten Pieter Schoenmakers (Ingrado) en Ron van der Kooy (OCW) over meten,
weten en vertrouwen. Een verslag van hun gesprek op pagina 24.
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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.

Formatiemeter 2014

Van het bestuur

De laatste formatierichtlijn dateerde van 2007. Reden

Bedenk een preventieve aanpak om het schoolverzuim

om deze weer eens tegen het licht te houden. Het

onder jongeren van 18 jaar en ouder terug te dringen. Dat

resultaat is de formatiemeter 2014. Hiermee is het

is de uitdaging waar het ministerie ons voor stelde en die

mogelijk om een formatieberekening te maken waarin

wij met enthousiasme en ambitie zijn aangegaan. We,

rekening wordt gehouden met bestaande lokale

Ingrado, de projectleiding van het project Verzuim 18+ en

casuïstiek en prioriteiten. Bij het berekenen van de

heel veel enthousiaste

benodigde formatie kan gebruik worden gemaakt van

mensen uit het werkveld,

een bandbreedte. De bandbreedte loopt van alleen

laten ons leiden door het

18 november as. is ‘ie er weer: de AV van Ingrado in

de uitvoering van de wettelijke taak tot het uitvoeren

motto We missen je. Op de

Utrecht. Zoals de trouwe bezoekers inmiddels gewend

van de wettelijke taak in combinatie met preventie

cover van dit magazine

zijn, belooft het ook deze keer een inspirerende bijeen-

taken. Een rekenmodel voor het bepalen van de

trof u de post-it aan die

komst te worden. Met een interactieve theatervoor-

benodigde formatie is te vinden op:

we overal verspreiden.

Najaars AV Ingrado

stelling waarin acteurs de inbreng van de leden verwerken

In een jaar tijd willen we

in hun spel. De AV wordt gecombineerd met een

www.ingrado.nl/actueel/announcements/

een beweging in gang

werkconferentie, met ook dit keer weer boeiende

formatiemeter_leerplichtfunctie_2014

zetten waarmee de

workshops. Zoals over de IVIO@school, privacy

verzuimpreventie 18+

in de keten en over het landelijke project Verzuim 18+.

op zoveel mogelijk agenda’s van mbo, gemeentes,

Kijk voor het volledige programma op:

RMC-regio’s en andere stakeholders komt te staan.

www.ingrado.nl

18+ in Zeeland

Debat tijdens
Nationale
Onderwijsweek
Op 30 september, in de Nationale Onderwijsweek,

Passend
onderwijs
zonder thuiszitters
- een opleiding voor
leerplichtambtenaren

Een beweging waarmee de inzet van RMC-medewerkers
wordt verbreed zodat er naast curatief vooral ook
preventief gewerkt kan worden. Voor een succesvolle
preventieve aanpak is samenwerking tussen mboinstellingen, gemeentes en de RMC een belangrijke
voorwaarde.
Een preventieve verzuimaanpak helpt schooluitval

Woensdag 8 oktober is er bestuurlijk overleg geweest

organiseerde Ingrado een debat waarin het recht op

in de provincie Zeeland rond het project Verzuim 18+.

onderwijs centraal stond. Onder leiding van het

Met de invoering van passend onderwijs en de

voorkomen en vergroot daarmee de kans op een
startkwalificatie. Decentralisaties en veranderende

Zeeland is daarmee de eerste regio waar ROC, RMC,

Nederlands Debat Instituut wisselden de aanwezigen van

transities in het sociale domein, verandert er veel

wetgeving maken het belang daarvan groter dan ooit. In

bestuurders en de projectleider de kansen van een

gedachten aan de hand van stellingen. Het geanimeerde

voor gemeentes in het algemeen en voor leerplicht-

dit nummer van IM leest u alles over onze aanpak en de

preventieve aanpak van het verzuim van 18-plussers

debat was een eerste aanzet om te komen tot een

ambtenaren in het bijzonder. De opleiding passend

stand van zaken.

samen bespraken. Onder meer door te investeren in

manifest over het recht op onderwijs dat Ingrado tijdens

onderwijs zonder thuiszitters van Gedragswerk biedt

een gemeenschappelijke aanpak en door deel te nemen

de dag van de leerplicht, op 19 maart 2015, wil publiceren.

de gelegenheid tot heroriëntatie. Deze opleiding

Wij zien het als een geweldige

aan intervisiebijeenkomsten, zet Zeeland zich in voor de

wordt uitsluitend in company verzorgd zodat altijd

kans om ook de jongeren zelf te

preventieve aanpak van verzuim. Zo zorgen ze samen

een programma op maat kan worden aangeboden.

betrekken bij onze aanpak. Daarom

voor gekwalificeerde jongeren in een mooie provincie!

Neem contact op via info@gedragswerk.nl of ga naar:

zijn wij heel erg blij dat JOB
(Jongeren Organisatie Beroeps-

Reik thuiszitters
de hand
www.reikthuiszittersdehand.nl is een website van
de samenwerkende jeugdinspecties. Het is een

www.gedragswerk.nl/_userdata/File/

onderwijs) in de projectgroep

hulpmiddel/47.pdf

zitting wilde nemen. Lees hierover
meer in de rubriek 10 vragen aan…
waar JOB aan het woord komt.

Noorse televisie
op bezoek

Laten merken dat je iemand mist, is de helft van het werk.
Dat is wat we willen uitstralen met het project Verzuim 18+.
Ingrado staat voor het recht op onderwijs, of je nou 18- of

praktische handleiding voor professionals die

Noorwegen zoekt naar manieren om het luxeverzuim

18+ bent. En we moeten er alles aan doen om dat voor

geconfronteerd worden met de problematiek van

terug te dringen en is geïnteresseerd in de

zoveel mogelijk jongeren waar te maken. Wij gaan

leerplichtige jongeren die thuiszitten. Aan de hand

Nederlandse aanpak. Om die reden was de Noorse

daarom samen door op weg naar de finale tijdens de

van zeven thema's zijn informatie, inzichten,

televisie op bezoek en maakte een reportage in Den

slotconferentie op 24 maart 2015. Doet u mee?

praktijkvoorbeelden en tips samengebracht.

Haag. Op stap met twee Haagse collega’s, zie:

www.reikthuiszittersdehand.nl
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Onafhankelijke positie
Blaasse vindt dat er veel meer gezamenlijkheid moet

concrete gegevens beschikken. Dan hebben we echt
iets om over te praten in de regio.’

ontstaan. ‘Er zijn commissies die advies moeten geven
over het arrangement dat een kind moet krijgen, maar
er blijft een grijs gebied. Wanneer beslist de school en
wanneer beslissen school en gemeente of school en
zorg samen? Het RBL kan in dat gesprek een rol spelen.
We hebben een onafhankelijke positie. Wij krijgen geen
geld per kind.’ Blaasse raadt haar collega’s aan ervoor
te zorgen betrokken te raken bij het gesprek tussen
gemeente, onderwijs en zorg. ‘Er wordt naar ons geluis-

Transities

terd. Thuiszitten staat op de agenda, ook in het OOGO.

Kwetsbare jongeren in
een nieuwe werkelijkheid

We kunnen een waakhondfunctie vervullen. Daarvoor
moeten we goed monitoren wat er gebeurt. Hoeveel
kinderen zitten er thuis, wat is er precies aan de hand?
Als we scholen op hun verantwoordelijkheden willen
wijzen, is het belangrijk dat we over betrouwbare en

De handen ineen in Zutphen
Tekst: Yolanthe van der Ree en Susan de Boer | Foto’s: Judith Bender - alle foto's zijn gemaakt op praktijkschool de Bolster

Beweging op alle fronten. Passend onderwijs is ingevoerd, de mbo niveau-1-opleiding omgevormd
naar entree-opleiding met een bindend studieadvies na vier maanden en per 1 januari treedt de
Participatiewet in werking en wordt de jeugdzorg overgeheveld naar de gemeentes. Stuk voor stuk
maatregelen die vooral ook kwetsbare jongeren raken. Gemeentes, die in alle maatregelen een centrale rol krijgen, uiten via de media hun zorgen en voorspellen chaos. Mbo-instellingen lijken moeite
te hebben met het plaatsen van jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, vso en praktijkonderwijs kijken met zorg naar de ontwikkelingen en leerplicht en RMC buigen zich over hun mogelijke
rol na de transities. Ondertussen wordt er op menige werkvloer voorgesorteerd op de aanstaande
veranderingen en ontstaan er mooie samenwerkingsrelaties. Ingrado Magazine neemt poolshoogte.

Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen
gemeente, school en zorg is te vinden in Zutphen.
Het Onderwijszorgcentrum (OZC) is een bovenschoolse voorziening van het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs (SWV VO)
Zutphen. In dit OZC zijn de krachten gebundeld
van de stichting speciaal onderwijs Twente en
Oost Gelderland, specialisten vanuit de GGD, de
jeugdzorg, de jeugd-GGz, de verslavingszorg en
de organisaties voor jeugd- en opvoedhulp.

verzuim is, is de samenwerking uiteraard intensiever.’
Met het OZC denkt Vrolijks voorop te lopen en
passend onderwijs en de transitie van de jeugdzorg ziet
hij dan ook niet als een bedreiging. Wel is het feit dat het
voortgezet onderwijs regionaal georganiseerd is en niet
gemeentelijk zoals het primair onderwijs, een mogelijk
knelpunt. Vrolijks: ‘De leerling in het VO verlegt zijn
uitgaansleven naar de stad waarin hij of zij naar school
gaat en de binding met het dorp of de wijk waar hij of zij

Uitgangspunt is het kind zo snel mogelijk te helpen

Uitdagingen voor leerplicht en RMC

intensiteit van die samenwerking verschilt. Als er veel

woont, wordt minder. De VO-scholen bedienen leerlingen

en daarom is de hulp dichtbij het kind georganiseerd.

uit verschillende gemeentes. Hiervoor moeten boven

Iedere school van het samenwerkingsverband heeft

gemeentelijk afspraken worden gemaakt en daar zijn we

een Onderwijszorgsteunpunt in huis. Hier bespreken de

dan ook volop mee bezig.’

teamleden hoe zij een jongere het beste kunnen helpen.

Leerplicht en RMC bezinnen zich op hun rol in
de nieuwe werkelijkheid. In het Op Overeen
stemming Gericht Overleg (OOGO) ontmoeten
gemeentes, onderwijs en zorginstellingen elkaar.

natuurlijk moment om de kans te pakken en ons te

Bijvoorbeeld een jongere die veel verzuimt, pestgedrag

Leerplicht is vanaf de start in 2006 nauw betrokken

profileren in het belang van het kind. Het is de taak

vertoont en zelf wordt gepest en bovendien in een

bij het OZC, tegenwoordig vooral bij de schakelklassen.

van de leerplichtambtenaar om aan de bel te trekken

beroerde thuissituatie verkeert. De inzet van het steun-

Leerplichtambtenaar en RMC-trajectbegeleider Sylvia

als kinderen geen passend onderwijs krijgen.’

punt voorkomt vaak dat de problemen escaleren.

Koiter: ‘We willen weten welke jongeren in de schakelklas
zitten en denken mee over een eventuele doorverwijzing.

In dit overleg wordt duidelijk wat scholen nodig

Maar de gemeente, de zorg, en het onderwijs

Samenwerken

hebben niet vanzelfsprekend contact met elkaar,

en welke jongeren en gezinnen binnen de gemeente in

is de ervaring van Blaasse. ‘Scholen binnen samen

een beroep op het overkoepelende OZC dat onder meer

aanmerking komen voor extra zorg. Vaak zijn het de

werkingsverbanden kijken vaak naar hun eigen

beschikt over naschoolse dagopvang voor jongeren met

leerplichtambtenaren of de RMC-trajectbegeleiders die

belangen. In veel regio’s is er bijvoorbeeld een

problemen thuis. Ook zijn er schakelklassen waar

‘Word je handhaver of sta je er middenin? Mijn opvatting

het overzicht hebben. De tijd is dus rijp voor profilering.

bovenschools orthopedagogisch-didactisch centrum

kinderen worden opgevangen die tijdelijk niet in hun eigen

is: we staan er middenin. We kunnen zóveel verbanden

(OPDC) ingericht waar kinderen in een beschermde

klas kunnen blijven en kan er intensieve orthopedago

leggen. De scholen, de ouders, de politie, met allerlei

omgeving onderwijs en zorg krijgen. De OPDC’s zijn

gische gezinsbehandeling worden ingezet. ‘Als je samen

partners hebben wij contact. Wij kunnen opereren als een

Passend traject
‘Leerplichtambtenaren en RMC-functionarissen

Als er specifieke expertise nodig is, doet het steunpunt

Met de ambulante hulpverleners van de steunpunten

hebben om hun ondersteuningsplannen uit te voeren

hebben we regelmatig contact.’
Koiter vraagt zich af wat haar rol kan zijn na 1 januari.

laagdrempelig en effectief, maar meerdere centra

aan de slag gaat, kun je kinderen adequaat helpen’, zegt

spin in het web. Met al onze netwerkpartners onderzoeken

hebben contacten met alle terreinen die betrokken zijn

verwachten dat ze over een paar jaar zullen worden

Ferry Vrolijks, locatiedirecteur van het OZC. ‘Daarom is het

we hoe het spel na 1 januari gespeeld gaat worden.

bij de transities: onderwijs, zorg, gemeente ’, zegt Ien

opgeheven omdat het aanbod concurreert met het

zo verschrikkelijk belangrijk dat jeugdzorg en onderwijs

Belangrijkste is dat we het recht op onderwijs voortdurend

Blaasse, hoofd Regionaal Bureau Leerplicht (RBL)

speciaal onderwijs. Dat zal zich straks vertalen in

intensief met elkaar samenwerken. Leerplicht wordt

in het oog houden in deze spannende tijd.’

Goes e.o. en bestuurslid van Ingrado. ’Dit is een

meer thuiszitters, vrees ik.’

betrokken als we ambulante hulpverlening starten. De

6
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Praktijkonderwijs gaat leerlingen nog
beter voorbereiden
Ook in het praktijkonderwijs wordt voor
gesorteerd op de transities. Wat betekenen de
aanstaande veranderingen voor deze groep
kwetsbare leerlingen en hoe bereiden scholen
hen voor op een nieuwe werkelijkheid? Ingrado
Magazine ging op bezoek bij praktijkschool de
Bolster in Groningen.

30 jaar verbonden aan de Bolster. ‘Iedere leerling heeft
zijn of haar eigen mogelijkheden. We proberen ieder kind
zo ver mogelijk te brengen, zo zelfredzaam mogelijk te
maken. Dat is onze opdracht en dat betekent dat we heel
goed kijken naar ieder kind en voortdurend maatwerk
bieden.’
Passend onderwijs betekent ook creatief zijn en

De school is prachtig, zowel van buiten als van binnen,

goed samenwerken met leerplicht, zegt directeur Harry

met lichte, goed geoutilleerde praktijk- en theorielokalen,

Weisbeek. ‘Onze leerlingen volgen nu eenmaal niet altijd

‘bewoond’ door 300 meest enthousiaste en gemotiveer-

de gebruikelijke route. Er zijn bijvoorbeeld leerlingen voor

de leerlingen en 50 zeer betrokken medewerkers. Er zijn

wie een hele week naar school gaan niet haalbaar is.

strakke regels wat maakt dat de school schoon, netjes en

Alleen door een goede samenwerking met de leerplicht-

heel rustig is. Op de Bolster lijkt de boze buitenwereld heel

ambtenaar kunnen we een passend traject uitstippelen.

ver weg. Toch zijn dit de leerlingen die te maken krijgen

Ook hebben we te maken met schoolweigeraars. In een

met alle transities. Tot nu toe ontvangt het grootste deel

multidisciplinair team, waarvan uiteraard ook leerplicht

van de leerlingen na het verlaten van de school een

deel uitmaakt, onderzoeken we hoe we die jongere weer

Wajong-uitkering die meestal meegaat naar de werkplek

naar school kunnen krijgen. Dat is altijd een gefaseerde

om de werkgever te compenseren. En een meer dan

route waarbij we starten met een paar uur per week.

gemiddeld aantal gezinnen waar deze jongeren deel van

En dan is er ook een groepje leerplichtige leerlingen dat

uitmaken, is in beeld bij zorginstellingen. Hoe ziet de

‘uitgeleerd’ is. Voor wie het geen zin meer heeft om nog

nieuwe werkelijkheid er voor deze jongeren uit?

langer in de schoolbanken te blijven zitten. In overleg

Jaap Kooiman en Harry Weisbeek

Vervolgonderwijs
Een klein aantal leerlingen van de Bolster heeft

Praktijk neemt uiteraard een prominente plaats in

met leerplicht kunnen we die jongeren plaatsen op een

vervolgonderwijs als uitstroomprofiel. Stagedocent

binnen het onderwijs op de Bolster. Leerlingen kunnen

werkplek, zij krijgen dan vrijstelling van de leerplicht.

Harry Kemper begeleidt deze leerlingen en bemerkt dat

zich bekwamen in vrijwel alle beroepsrichtingen. In het

Zo moet het gaan; aan een leerplichtambtenaar die

doorstroming naar het mbo moeilijker wordt nu daar de

derde leerjaar maken ze een keuze voor een van de

Favre, teamleider Zorg en docent Groen. ‘Dat is voor ons

alleen handelt naar de letter van de wet, hebben we niks.

entree-opleidingen van start zijn gegaan. ‘Er worden nu

richtingen en volgen daarin hun stages. Als blijkt dat de

niets nieuws.’ Favre spreekt uit ervaring, want zij is al bijna

En de leerling dus ook niet.’

vaker leerlingen van ons afgewezen dan voorheen het

juiste keuze is gemaakt, volgt nog een stagetraject in het

geval was. Het theoretisch niveau van onze leerlingen is

vierde jaar. Veel leerlingen krijgen een baan aangeboden

vaak laag en mbo-scholen voorzien een negatief studie-

op hun stageplek. ‘Onze leerlingen zijn geweldige werk

advies na vier maanden. We spijkeren de leerlingen met

nemers’, zegt directeur Harry Weisbeek. ‘Ze zijn trouw en

mbo-potentie daarom zoveel als mogelijk bij in de

loyaal en heel goed in het uitvoeren van routinematige

theoretische vakken. Daarnaast bieden we steeds meer

werkzaamheden. Zo liep er eens een meisje van ons stage

beroepsgerelateerde cursussen aan zoals veiligheids

bij de Kwik-Fit toen toevallig de landelijk directeur op

certificaten voor de techneuten en certificaten op het

bezoek kwam. Toen zij onze leerling aan het werk zag,

gebied van hygiëne voor leerlingen die de horeca in willen.

besloot ze ‘die blijft bij ons’. Deze oud-leerlinge werkt

We willen ze zó goed beslagen ten ijs laten komen, dat het

daar nu een aantal jaar tot grote tevredenheid. Zij doet

mbo ze gewoon niet meer kán weigeren. We willen laten

misschien niet anders dan banden verwisselen en vindt

zien dat dit keigoede vakmensen kunnen worden, ook al

dat geweldig werk.’

Passend onderwijs
‘Passend onderwijs geven we altijd al’, zegt Greetje

hebben ze moeite op theoretisch niveau.’

UWV
Beroepspraktijk
In de professioneel ingerichte keuken is een groep
leerlingen bezig met het bereiden van de lunch. ’s Morgens

van een Wajong-uitkering. Stagedocent Kemper: ‘De

levert het personeel bestellingen in en daarnaast maken

mensen van het UWV kwamen hier op school waar we

de leerlingen broodjes klaar die verkocht worden aan

de situatie en mogelijkheden van iedere leerling bespra-

leerlingen en medewerkers via het loket. Floor Nieboer

ken in aanwezigheid van hem- of haarzelf en de ouders.

heeft net even tijd om op de foto te gaan. Of ze daarvoor

Vanaf 1 januari krijgen we te maken met misschien wel

haar cap mag afzetten? Eigenlijk niet, want dat is niet

23 gemeentes. Met elke gemeente zal ik nieuwe afspraken

hygiënisch. Alles gaat hier net als in een grote instellings-

moeten maken om over de toekomst van onze leerlingen

keuken. De kranen hebben een voetpedaal in plaats van

te praten. Het is afwachten in hoeverre gemeentes in

een knop zodat je nergens met je handen hoeft aan te

staat zijn goede afwegingen te maken.’

zitten. Voor de foto mag Floor even met ‘blote’ haren.
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Tot nu toe had de Bolster een warme relatie met het
UWV. Hier kwamen leerlingen terecht voor de aanvraag

vervolg op pagina 10
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Want het zijn de gemeentes die vanaf 1 januari moeten

Weisbeek zat Kooiman in de werkgroep indicatiestelling.

beoordelen wat het arbeidsvermogen is van een uit

Daarnaast zijn onder meer de werkgroepen loonwaarde

gestroomde leerling. Alleen als leerlingen geen enkel

systematiek, begeleiding op de werkplek en werkplek

vermogen hebben om te werken, komen zij nog in

aanpassingen actief geweest. De uitkomsten vormen de

aanmerking voor een Wajong-uitkering. Alle andere

bouwstenen voor de werkwijze van het virtuele werk

jongeren moeten door de woongemeente aan werk gehol-

bedrijf. Zo is nu bijvoorbeeld afgesproken dat gemeentes

pen worden. Datzelfde geldt voor bestaande Wajongers

over de leerlingen in het praktijkonderwijs en voortgezet

bij wie na herkeuring door het UWV nog enig arbeidsver-

speciaal onderwijs al in een vroeg stadium contact

mogen wordt vastgesteld. Onder anderen voor hen zijn de

moeten hebben met de school. ‘Het is heel spannend hoe

150.000 garantiebanen van de staatssecretaris bedoeld.

de verschillende gemeentes deze en andere afspraken

125.000 in het vrije bedrijf en 25.000 bij de overheid.

verder gaan uitwerken’, zeggen Weisbeek en Kooiman.

Arbeidsmarktregio

Uitdaging en zorg

Het is de opdracht aan de arbeidsmarktregio’s in het

Kooiman ziet een enorme uitdaging in de transities.

hele land om mensen met grote afstand tot de arbeids-

‘Dit is de kans om zorg en participatie met elkaar te

markt, onder wie deze jongeren, te bemiddelen naar een

verbinden. Het gebeurt onder druk van bezuinigingen,

garantie- of reguliere baan. Daartoe richten zij een virtueel

maar zo moet dat soms gaan. Als de zorg ook meer

werkbedrijf in dat voor de hele regio de kaders schetst.

ingezet gaat worden om de participatie van kwetsbare

Jaap Kooiman, die eerder verantwoordelijk was voor de

mensen te bevorderen, hebben we een grote stap gezet.’

Wajong in Groningen en Drenthe, is vanuit het UWV

Kooiman vindt het belangrijkst dat er in de gemeentes

Groningen medeverantwoordelijk voor de samenwerking

mensen gevonden worden die hart hebben voor deze

tussen de gemeentes in de arbeidsmarktregio Groningen/

doelgroep. ‘Dat is echt nodig; je moet ervoor willen gaan.

Noord-Drenthe. ’In deze regio is men bereid om in

Voor ieder individu opnieuw. Met het vinden van een

beweging te komen en naar elkaar toe te kruipen’, zegt

werkplek ben je er niet. Vanuit het UWV kregen Wajongers

Kooiman. ‘In voorbereidende werkgroepen is het gehele

vaak een jobcoach mee die de werkgever veel werk uit

traject rond de arbeidstoeleiding van moeilijk plaatsbare

handen nam. Als je iemand plaatst vanuit een kwetsbare

mensen vorm gegeven.’ Samen met Bolster-directeur

positie is er veel begeleiding nodig, anders gaat het mis.
Gaan gemeentes daarin ook voorzien? Ik hou m’n hart wel
een beetje vast. Er is nu eenmaal minder geld en ook de
kennis ontbreekt nog op veel plekken.’

Het mbo onder vuur

Weisbeek maakt zich zorgen om de ontwikkelingen
in het mbo. ‘Het is aan ons om onze leerlingen nog beter
voor te bereiden. Dat doen we nu al door samen te werken
met het mbo. Mbo-docenten komen hier om vakken te
geven, maar er zijn ook leerlingen van ons die een dag of
dagdeel per week lessen volgen op het ROC of AOC.

Niet alleen op de Bolster maakt men zich zorgen
over de plaatsbaarheid van de leerlingen in
het mbo. Eind september liet het programma
Nieuwsuur zien dat een grote groep jongeren
– enige duizenden – geweigerd wordt op het mbo.

de MBO Raad, de Inspectie van het Onderwijs en OCW
om te zoeken naar oplossingen. Het mbo is niet vrijgesteld
van passend onderwijs. Maar het gaat niet alleen om
regelgeving en rechten en plichten, we willen vooral
samen kijken naar de mogelijkheden.’

Voorwaarde voor deze werkwijze is dat het principe van
‘geld volgt leerling’ ook echt gestalte krijgt. Wij krijgen
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Voortraject bij ROC Leeuwenborgh

11.000 euro per leerling per jaar. Dat geld moet gebruikt

aan het woord komt, legt uit dat hier sprake is van een

worden voor een optimale ontwikkeling van die leerling.

zogenoemde perverse prikkel. Door de bekostigingssyste-

maken voor deze doelgroep. Het vorige nummer van

Het mag dus niet in de schoolkas verdwijnen, maar kan

matiek worden mbo-instellingen ‘beboet’ als deelnemers

Ingrado Magazine bevat een interview met Margot Felix

ook eventueel worden ingezet om deelcertificaten te

meer tijd nodig hebben voor hun opleiding dan formeel is

van ROC Leeuwenborgh in Maastricht. Zij ontwierp samen

halen buiten de school. En misschien moet er in de

vastgesteld. Vooral jongeren die vanuit cluster 4 van het

met het vmbo, praktijkonderwijs en voortgezet speciaal

toekomst ook wel een deel van dat geld naar jobcoaching.

speciaal onderwijs na het behalen van hun vmbo-diploma

onderwijs een voortraject, zodat leerlingen kansrijker zijn

De meeste scholen zien het geld dat ze per leerling van

in het mbo willen instromen, hebben grote moeite om

als ze aan de entreeopleiding beginnen. Dit voortraject

OCW ontvangen als eigen geld. Ik ben het daar hartgron-

een plek op een opleiding te bemachtigen. De MBO Raad

valt onder verantwoordelijkheid van een bovenschoolse

dig mee oneens. Het geld is van de leerling. En dus hoort

herkent het beeld totaal niet. Voorzitter Jan van Zijl zegt in

netwerkorganisatie waarvan ook het mbo, gemeentes,

ook een leerling die op 4 oktober bij ons instroomt vanuit

een reactie: ‘De scholen vangen juist duizenden kwetsbare

RMC, leerplicht, UWV, jongerenorganisaties en organisa-

het vmbo een zak geld voor 10 maanden onderwijs bij zich

jongeren op met vaak een combinatie van cognitieve en

ties op het gebied van arbeidstoeleiding deel uitmaken.

te hebben. Ook dat gebeurt nog te weinig.’

sociaal-maatschappelijke problemen en helpen hen naar

‘Het was een tour de force om de deelnemende organisa-

een opleiding.’ Wel krijgt Van Zijl signalen dat scholen het

ties op één lijn te krijgen’, zegt Felix in het artikel Wat wij

steeds lastiger vinden hun maatschappelijke opdracht

doen is voorsorteren pur sang. ‘Het lukte wel, en kwetsbare

opdracht kwetsbare mensen optimale kansen te bieden.

goed uit te voeren binnen alle huidige regels en wetten.

jongeren krijgen nu een kans certificaten te halen waar-

De transities scheppen kansen, maar dan moeten we die

Voorzitter van Ingrado Carry Roozemond ziet in het

mee ze de overstap kunnen maken naar de entree

wel willen pakken.’

knelpunt een landelijk vraagstuk. ‘We zijn in gesprek met

opleiding of kunnen uitstromen naar de arbeidsmarkt.’

Kooiman knikt instemmend. ‘Met elkaar hebben we de

Louise aan het werk in de spoelkeuken

De directeur van ROC Graafschap in Doetinchem die

Er zijn ook onderwijsinstellingen die zich juist hard
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Schulden en toch studeren

Voorheen was het simpel: een schuldsaneringstraject

regelingen tot een schuldbemiddeling of tijdelijke stop van

'Ontwikkel beleid en
werk samen'

en een studie of opleiding gingen niet samen. De WSNP

de incassoprocedure. Uiteraard hebben de schuldeisers het

(Wet schuldsanering natuurlijke personen) zag studie

recht om daarover te beslissen.’

Jongeren met schulden vormen een grote uitdaging voor hulpverleners en gemeentes.

Pilot

Moeten ze zo snel mogelijk een baan zien te vinden of biedt een afgeronde opleiding meer
perspectief? Sinds januari dit jaar bestaat de mogelijkheid om een schuldsaneringstraject
in te gaan en tegelijkertijd een studie of opleiding te volgen. Gemeentes zijn vrij om hierin
- binnen de regels - hun eigen beleid vorm te geven. In Apeldoorn loopt een pilot.
Tekst: Davita de Jonge-Dijkstra | Illustratie: Welmoet de Graaf

financiering niet als inkomen om een schuld mee af te
lossen. Dit is door een verandering in de landelijke richtlijnen
sinds januari veranderd. Jongeren met schulden kunnen nu
een deel van de studiefinanciering gebruiken voor de
aflossing van hun schulden.

‘De jongeren moeten een studie
kiezen die echt perspectief biedt
op een baan’

Tot nu toe adviseren gemeentes jongeren met schulden
vaak te gaan werken om in een schuldregeling terecht

De pilot is nog pril, dus zijn er nog geen jongeren in

te kunnen komen. Gerda van Vrouwerf, klantmanager

begeleiding, maar dat ze er zijn, staat vast. Vanuit het

schuldhulpverlening bij Stadsbank Apeldoorn, beaamt dat

Jongerenloket, waar ook het RMC deel van uitmaakt,

veel jongeren met schulden er inderdaad goed aan doen te

worden jongeren met een bijstandsuitkering minimaal één

gaan werken. 'Maar voor jongeren zonder startkwalificatie

keer per jaar opgeroepen in het kader van het scholings

of afgeronde opleiding is het beter om weer naar school

offensief. In de laatste gespreksronde gaven ongeveer

te gaan. Waar het om gaat is dat schuldeisers geen nadeel

50 jongeren aan weer naar school te willen. Een deel van

ondervinden als de jongere weer naar school gaat.'

hen kampt met schulden. RMC-trajectbegeleider Susanne

Dus zullen jongeren naast hun studie een bijbaan

Nijland is blij met de ruimte die er nu ontstaat om studie en

moeten zoeken want een snelle rekensom leert dat er

schuldsanering te combineren. ‘Maar daarmee zijn we er

zonder extra inkomsten geen aflossingscapaciteit is; een

natuurlijk niet’, zegt zij. ‘De scholen moeten het zien zitten

jongere moet immers ook nog leven. Maar werken naast

om deze jongeren aan te nemen, op te leiden en te begelei-

een fulltime studie is niet voor elke jongere haalbaar.

den. En de jongeren zelf moeten een studie kiezen die echt
perspectief biedt op een baan. Voor jongeren met schulden

Van Vrouwerf houdt zich bezig met een pilot om

telt dat nog zwaarder, zij moeten kunnen aflossen en dus

jongeren met studiefinanciering te helpen bij hun financiële

moet de studie leiden tot werk. Wij wijzen hen daarop en

vragen. Daarnaast kan de Stadsbank optreden als bemid-

begeleiden hen in die keuze.’

delaar tussen de jongere en de schuldeisers. De pilot betreft
vooral jongeren met een WWB-uitkering (Wet werk en
bijstand) die een opleiding gaan volgen. ‘Voorheen was

Langetermijnvisie
Marleen van der Kolk, projectleider mobilisatieprogram-

deze mogelijkheid er niet omdat een jongere tijdens zijn

ma Van de Straat (een samenwerkingsverband tussen

studie niet voldoet aan de verplichting zoveel mogelijk

Federatie Opvang, SZN en Kamers met Kansen), merkt dat

schulden af te lossen en dus zoveel mogelijk te werken.

veel zwerfjongeren willen werken aan een nieuwe toekomst

Schuldeisers wilden vaak niet meewerken aan een

door bijvoorbeeld het behalen van een diploma, maar dat

betalingsvoorstel en hervatten hun incassoprocedure.

dit met schulden niet eenvoudig is. ‘Schulden werken

Gevolg kon dan zijn dat een jongere de opleiding moest

belemmerend bij het weer naar school gaan. Dat het nu

staken en bijvoorbeeld door bankbeslag op de bankreke-

mogelijk is om te studeren en werken en tegelijkertijd een

ning weer aangewezen was op de WWB.’

schuldsaneringstraject aan te gaan zie ik als positief, maar
mijn inschatting is dat slechts een klein aantal jongeren dit
aan zal kunnen. Wat mij betreft is het allerbelangrijkste dat

‘Maak het mogelijk dat
jongeren de prioriteit
leggen bij een diploma’

gemeentes voor deze jongeren een langetermijnvisie- en
aanpak opstellen als het gaat om schulden en studeren.
Maak het mogelijk dat jongeren de prioriteit leggen bij een
diploma zodat ze beter gekwalificeerd zijn voor de arbeidsmarkt en de schuldeisers daarna afbetaald kunnen worden.
Zorg voor een goede begeleiding om de overgang naar

Meer rust
Met het nieuwe beleid wil Stadsbank Apeldoorn het
mogelijk maken dat jongeren een opleiding voltooien en dat

school weer mogelijk te maken. Voorkom dat jongeren met
schulden hun leven lang in de bijstand moeten blijven zitten
en zo structureel tussen wal en schip vallen.'

tegelijkertijd met schuldeisers afspraken worden gemaakt
over afbetaling. Van Vrouwerf: ‘Hierdoor krijgt de jongere
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Meer informatie:

rust om te focussen op de studie. Schuldeisers worden bij

- www.zwerfjongeren.nl

aanvang van het traject geïnformeerd over de situatie en

- www.rvr.org/binaries/wsnp/vtlb-rapport-

krijgen een passend voorstel met betrekking tot het

januari-2014-.pdf over de nieuwe richtlijnen rond

schuldenpakket. Dat voorstel kan variëren van betalings

schulden en studiefinanciering
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Het Expertisecentrum
kloppend hart van Ingrado

‘Het Expertisecentrum
van Ingrado wil in alle
opzichten flexibel zijn’

relation management. ‘Voorheen kregen contactpersonen
bij afdelingen leerplicht een mailtje met bijvoorbeeld
uitnodigingen voor rayoncontactdagen of voor de algemene
ledenvergadering’, vertelt Selma Hulst. ‘Dan moest je maar
afwachten of dat bij iedereen terechtkwam en of het
daadwerkelijk gelezen werd. Nu krijgt iedereen rechtstreeks

Sinds anderhalf jaar heeft Ingrado een Expertisecentrum en daarmee een plek waar alle
activiteiten van de vereniging worden voorbereid en uitgevoerd. Veel leden weten het Expertisecentrum te vinden, bijvoorbeeld met ingewikkelde vragen. Pieter Schoenmakers, Selma
Hulst en Manou Marcello vertellen hoe het Expertisecentrum functioneert. ‘Alles draait om
het recht van jongeren op onderwijs.’
Tekst: Peter Zunneberg | Illustratie: Welmoet de Graaf

‘Wat zijn eigenlijk de meest actuele ontwikkelingen rond

alle bewuste informatie en is het ook nog mooier

Passend onderwijs?’ Het is een vraag die veel leerplicht-

vormgegeven. We zien daar nu al de effecten van.

ambtenaren bezighoudt en waar ze graag antwoord op

Zo was de opkomst bij de laatste ledenvergadering

willen hebben. Wat is dan een betere plek om die vraag te

veertig procent hoger.’

stellen dan het Expertisecentrum van Ingrado? Dat is ook
een van de taken die het Expertisecentrum op zich heeft

En als je bedenkt dat informatie en communicatie een

genomen: vraagbaak zijn. Een plek waar leden terecht

van de programma’s van het Expertisecentrum is, blijkt

kunnen met hun vragen. Alle vragen? ‘Nee’, zegt Pieter

dat een geweldige stap vooruit. Een ander programma is

Schoenmakers, directeur van het Expertisecentrum

professionalisering. Door de betrokkenheid van leden te

gedecideerd. ‘Er zijn vragen waarop iedereen het antwoord

vergroten, wordt de bereidheid om website en nieuwsbrief

makkelijk zelf kan vinden. Bijvoorbeeld op www.ingrado.nl,

te lezen en informatiebijeenkomsten te bezoeken groter en

bij de veelgestelde vragen, via de website wetten.nl of

de kennisoverdracht verbeterd.

gewoon via een collega. We noemen dat vragen van de
eerste orde. En eerlijk gezegd verwacht ik van onze leden
wel dat ze dat onderscheid kunnen maken. Daarbij zullen

Zoeken naar antwoorden
Niet elke vraag aan het expertisecentrum zal even

we zeker met beginnende collega’s nog wel geduld hebben’,

gemakkelijk te beantwoorden zijn. ‘We beloven dat we

voegt hij er relativerend aan toe.

een vraag binnen vijf werkdagen beantwoorden’, zegt
Hulst. ‘En soms zullen we problemen tegenkomen’, vult

Vragen van de tweede orde worden interessant voor

Schoenmakers aan, ‘waarop geen eenduidig antwoord is.

het Expertisecentrum. ‘Dan heb je het over zaken die binnen

Vandaar dat we als Expertisecentrum ook de mogelijkheid

een gemeente of een regio vaker spelen, waar meerdere

ontwikkelen om onderzoek te doen of te laten doen. Veel

collega’s tegenaan lopen. Als er op die manier sprake is van

kennis is natuurlijk al voorhanden, maar daarin zullen we

een trend, kan het goed zijn om op rayonniveau leerplicht

wel ons netwerk verder moeten uitbouwen.’

en RMC te informeren, bijvoorbeeld door een expert uit te
nodigen. En dan is er ook nog de derde orde. Dat kunnen
zaken zijn waar we landelijk stuiten op de grenzen van
wet- en regelgeving. Dan trekken we aan de bel bij OCW
of bij ketenpartners rond zorg, werk en handhaving.’

Grote flexibiliteit

‘Wij voeden de leerplichtambtenaren en RMCmedewerkers van Nederland’

Het Expertisecentrum van Ingrado wil in alle opzichten
flexibel zijn. ‘Vragen die binnenkomen via mail of telefoon,
hoef je niet op kantoor te beantwoorden’, zegt Manou

Dat netwerk is uiteraard al heel groot. ‘Wij voeden de

Marcello. ‘Dat kan ook thuis of onderweg. Voordeel daarvan

leerplichtambtenaren en RMC-medewerkers van Neder-

is dat je niet enorm veel kantoorruimte nodig hebt.’ Die

land’, zegt Schoenmakers. ‘Andersom worden wij ook door

kantoorruimte aan de statige Haagse Laan Copes van

hen gevoed. Verder werken we met de ministeries en onze

Cattenburgh is afgestemd op die flexibiliteit. En ook qua

ketenpartners. Hun know how op het gebied van wet- en

vaste bemensing is het expertisecentrum flexibel.

regelgeving, jeugdzaken en -zorg is voor ons een enorme

Naast Schoenmakers en Marcello zijn Selma Hulst en

bron van kennis.’ Om die kennis optimaal bij de leden te

Ton Nuninga vaste kracht. ‘Ton (die niet bij het gesprek

krijgen, is nog wel een praktisch puntje van zorg, vindt

aanwezig was, red.) zorgt ervoor dat we de leden kennen en

Marcello. ‘Nu krijgen we nog heel positieve reacties van onze

dat de financiën op orde zijn. Verder maken we gebruik van

leden. Maar om het relatiebeheer up-to-date te houden

een aantal buitenboordmotoren voor juridisch, beleids- en

moeten onze leden ons wel van elke wijziging in personeels-

communicatieadvies’, vertelt Schoenmakers. ‘En als we een

bezetting of contactgegevens op de hoogte stellen. Dat is

groter project hebben, zoals op dit moment Verzuim 18+,

voorwaarde om ons werk goed te kunnen blijven doen.’

maken we gebruik van tijdelijke krachten.’
Met de werkzaamheden van het Expertisecentrum

14

Ingrado Magazine | November
Juni/Juli 2014
2014
| Nr.
| Nr.
2324

Een van de verbeteringen die het Expertisecentrum

hoopt Ingrado flink bij te dragen aan waar het uiteindelijk

heeft doorgevoerd is een nieuw systeem van customer

allemaal om draait: het recht van jongeren op onderwijs.
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10 vragen aan...

Raymond van der Lans,
bestuurslid van de Jongerenorganisatie
Beroepsonderwijs (JOB)

1. Waar staat JOB voor en
waaruit bestaat jullie werk?

afmaakt en studeert omdat je dan

‘JOB is de jongerenorganisatie voor en

6. Wat is er volgens JOB
nodig om jongeren in het mbo
binnenboord te houden?

door mbo-studenten. We bestaan uit

‘Het is nodig dat de jongeren weten

voor scholen: onderwijs moet

een bestuur van vijf mbo-studenten

waarom ze op school zitten. Het

aantrekkelijk zijn en perspectief

die – ondersteund door zes

moet duidelijk zijn dat ze bezig zijn

bieden, studenten moeten er het nut

medewerkers – de stem van de

met hun toekomst, maar ook vooral

van inzien. Een diploma halen moet

mbo’er vertegenwoordigen in de

hoe die toekomst er dan uit gaat zien.

een gedeelde verantwoordelijkheid

politiek en alle andere organisaties

We moeten ze perspectief kunnen

zijn van scholen en studenten.’

rondom het mbo. Daarnaast helpen

bieden. Daarnaast moet het imago

we studenten met problemen op

van spijbelen veranderen: het moet

school via onze klachtenlijn,

cool zijn om je school wél af te

9. Hoe zou het contact tussen
ouders en ROC moeten zijn?

ondersteunen we studentenraden

maken, in tegenstelling tot spijbelen

‘Wij vinden het belangrijk om de

op mbo-instellingen en doen we

en zonder diploma van school gaan.’

eindverantwoordelijkheid bij de

later een betere kans maakt op leuker
werk. Daar ligt echter ook een taak

onderzoek naar de studenten

voorstander van een regeling die

2. Hoe kijkt JOB naar voortijdig
schoolverlaten?
‘Wij vinden het vooral jammer als

‘Jongeren moeten vooral serieus

toestemming voor het delen van

studenten zonder diploma stoppen

genomen worden. Ga met ze in

informatie met hun ouders, zodat zij

met school, omdat we denken dat

gesprek en wijs ze op hun eigen

waar nodig ook ingeschakeld kunnen

het vaak een ondoordachte beslissing

verantwoordelijkheid. Ga samen met

worden bij problemen.’

is. Studenten beseffen niet dat

jongeren kijken waarom ze niet

voortijdig schoolverlaten ertoe kan

komen en wat er gedaan kan worden

leiden dat je later veel minder kans

om ze toch naar school te laten gaan.

hebt op de arbeidsmarkt.’

En of je nou 18- of 18+ bent maakt

10. Hebben jullie nog een
advies aan leerplicht en/of
RMC?

tweejaarlijkse JOB-monitor.’

‘Het imago van
spijbelen moet
veranderen: het
moet cool zijn
om je school wél
af te maken’

student zelf te laten, maar zijn wel

7. Hoe zouden jongeren die
verzuimen benaderd moeten
worden? Moet er daarbij
onderscheid gemaakt worden
tussen 18- en 18+?

tevredenheid in het mbo met onze

contact tussen mbo-instellingen en
ouders van meerderjarige studenten
mogelijk maakt. Zo kan studenten
bijvoorbeeld gevraagd worden om

niet uit, je moet studenten vooral

‘Het zou goed zijn als leerplicht-

3. Waarom doet JOB mee aan
het project Verzuim 18+?

niet behandelen als kwetsbare

ambtenaren en RMC-consulenten

probleemjongeren, maar samen

meer zouden samenwerken met

‘Wij hopen door deelname aan dit

vooruit kijken. Wat hebben ze nodig

studentenraden op scholen. Ze

project bij te kunnen dragen aan

om wel dat diploma te halen?

zouden bijvoorbeeld de problemen

het verminderen van de uitval van

Natuurlijk heb je bij 18- studenten

die ze tegenkomen bij het motiveren

studenten die daarmee hun kansen

meer mogelijkheden om hen te

van jongeren kunnen bespreken met

op een leuke baan vergooien.’

dwingen naar school te gaan,

de studentenraad en samen naar

maar uiteindelijk is het vooral

oplossingen zoeken. Zo kunnen ze

4. Wat vindt JOB van het motto
van het project: We missen je?

belangrijk dat ze gemotiveerd worden

zorgen dat hun werkwijze zo goed

(en blijven). Dat is niet anders dan bij

mogelijk aansluit bij de student.’

‘In onze ogen is dit het juiste motto.

de doelgroep van 18+.’

We denken dat het effectiever is om
jongeren te laten weten dat ze gemist
worden op school, dan om ze te
straffen voor hun afwezigheid.’

5. Wat kunnen jullie bijdragen
aan het project?

16

Ingrado Magazine | November 2014 | Nr. 24

8. Stel JOB krijgt een flink
budget, wat zouden jullie
daarmee doen? Waar zien jullie
kansen als het gaat om de
preventie van verzuim?
‘We zouden een campagne opstarten

‘Wij kijken vanuit de gedachtegang

om het imago van spijbelen en

van mbo’ers naar de plannen binnen

voortijdig schoolverlaten te

het project. Zo kunnen we ervoor

veranderen. We willen studenten

zorgen dat de plannen zo goed

laten beseffen dat het niet cool is om

mogelijk aansluiten bij de jongeren

te spijbelen van school, maar dat het

waar het om gaat.’

juist goed is als je wel je school
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In de regio...

uitgangspunten in de wetgeving zijn voor iedereen
hetzelfde en in die zin is ons werk plug and play.’ Aan de
andere kant signaleert Stork juist wel verschillen tussen
gemeentes. ‘Daar kun je je voordeel mee doen. Zo heb ik
in de ene gemeente gezien dat de nadruk ligt op hand
haven, terwijl andere gemeentes vaker kiezen voor de
‘zorgkant’. Wanneer je beide hebt meegemaakt, kun je
kritischer naar je eigen werk kijken, als een soort deskundigheidsbevordering. Wetend hoe ze dat in Amsterdam
doen, vind ik dat we hier en daar wel wat forser mogen
optreden. Er komt een moment dat je niet moet blijven
zaniken, maar moet doorpakken.’
Amsterdam op bezoek in Rotterdam

Details
Op kleine schaal wordt hier en daar al aan het

Ook Lemmers heeft van de uitwisseling genoten: ‘Wat

verruimen van het blikveld gedaan. Zo wisselden

een leuke collega’s, ik werd zó hartelijk ontvangen dat ik

Rotterdam en Amsterdam afgelopen zomer ervaringen

in de trein terug naar huis dacht: ik ga in Rotterdam

uit en zijn ze van plan dat voort te zetten. Er bestond al

solliciteren! Maar ja, uiteindelijk blijf ik natuurlijk lekker

enig contact met de Amsterdamse collega’s, vertelt de

waar ik ben.’

Rotterdamse leerplichtambtenaar Laura Ambagtsheer.
Daar ontstond het idee eens een kijkje in elkaars keuken
te nemen – en dat maar meteen uit te breiden naar de

Jobrotation is
kwaliteitsverbetering

Strenge mensen
Van de Randstad naar het Overijsselse platteland:

twee andere grote steden. Zelf bezocht ze haar collega

daar kreeg receptioniste/telefoniste Marjo Romeijn van

in Amsterdam, waar ze meeliep met een straatactie

de gemeente Raalte de kans een dagje mee te draaien

en voorlichting kreeg van verschillende afdelingen

bij leerplicht in Dalfsen. Dat kwam mooi uit, want bij

van Bureau Leerplicht. Eerder liep de Amsterdamse

Romeijn klopt als oud-lerares nog altijd het onderwijs-

leerplichtambtenaar mee met een telaatkomactie in

hart. Na haar verhuizing kwam zij niet meer aan de bak op

Rotterdam en voorlichting op basisscholen.

een basisschool. Haar gastvrouw tijdens de uitwisseling
was leerplichtambtenaar Lyann Ohms uit Dalfsen. ‘Dit

‘Onze werkwijze komt overeen, al zijn er op details

initiatief biedt de mogelijkheid eens over de schutting te

verschillen. Zo heeft leerplicht in Rotterdam het mbo

kijken. Ikzelf heb die behoefte niet zo, omdat wij al vrij

helemaal ondergebracht bij het Jongerenloket, terwijl de

intensief samenwerken met buurgemeentes. Maar toen ik

Amsterdammers alles in hun caseload hebben. Goed om

gevraagd werd dit te organiseren, wilde ik haar ook een

dat eens te ervaren, maar ik ben wel blij met onze

leuk programma aanbieden.’

splitsing. Je moet al zóveel schakelen en ik vind het mbo
echt een andere tak van sport.’

Dat is gelukt. Romeijn: ‘Als leerkracht weet je ongeveer wel wat er gebeurt bij ongeoorloofd verzuim, maar

Tekst: Rob de Blok | Illustratie: Welmoet de Graaf

Voor de Amsterdamse collega, Xaviera Lemmers, is

het is mij van mezelf tegengevallen dat ik leerplicht

Verbreding van je blikveld, kennisuitwisseling en kwaliteitsbevordering; een kijkje in de

het juist wel zo uitdagend om mbo’ers erbij te hebben:

ambtenaren altijd heb beschouwd als strenge mensen

keuken van een ander levert soms verrassende inzichten op. Of brengt je tot de

‘Ik hou ervan dat ons werk allround is.’ Ook zij zag op

die bekeuringen uitschrijven. Had ik maar geweten wat

conclusie dat je het zelf zo slecht nog niet doet. In beide gevallen kun je daar je

detailniveau verschillen: ‘Zij hebben bijvoorbeeld een

het werk echt inhoudt toen ik leerkracht was in een

OM-specialist onder de leerplichtmedewerkers, die ook

probleemwijk in Dordrecht. Met leerplicht erbij pak je

de zittingen bezoekt en zich specifiek met dit deel van

problemen niet stukje bij beetje aan, maar werk je in

het werk bezighoudt. Bij ons is het werk verdeeld over

een groter verband. Mocht er een baan als leerplicht

voordeel mee doen.
‘Kijk eens bij andere gemeentes in de keuken hoe zij

Vandaar dat Stork wel eens zou willen weten of

scholen en of je zittingen bezoekt of niet, is je eigen

ambtenaar voorbijkomen: ik zou direct solliciteren,

het leerplichtwerk invullen. Zie hoe zij werken met andere

collega’s er ook zo over denken. ‘Wat mij betreft komt er

verantwoordelijkheid.’ Lemmers zou graag, zoals de

zolang het niet in mijn eigen gemeente is.’

systemen en andere werkwijzes; dat verruimt je blik.’ Dat

een pool, zodat leerplichtambtenaren een tijdje van

Rotterdamse collega’s, vaker thuis willen werken. Maar

vindt Hanny Stork, leerplichtambtenaar in Heerhugowaard.

werkplek kunnen wisselen.’ Volgens Stork hoeft er alleen

voor het overige geeft zij de voorkeur aan hoe het in haar

Ook een bijzonder initiatief om de kwaliteit van

Gedurende haar vaste aanstelling is zij uitgeleend aan

maar centraal een systeempje voor opgezet te worden,

stad georganiseerd is.

je werk te versterken? Of ben je werkzaam in een

gemeentes in de regio. ‘Ik integreer het beste in mijn

waarin ook vergoeding van de reiskosten geregeld is.

huidige werkkring. Zien hoe een ander het anders doet,

Maar laat de werkdruk dat dan wel toe? ‘Het is natuurlijk

brengt dynamiek. Dat moet je er in houden, anders ga

wel de bedoeling dat er op jouw werkplek ook tijdelijk

over de uitwisseling: ‘Je moet voor een dagje meedraaien

bij jou langs. Of meld een bijzondere collega aan!

je versloffen.’

iemand komt. Zo moeilijk is ons werk niet, hoor. De

met je collega’s wel tijd maken, maar het is een leuke

Mail een korte motivatie naar info@ingrado.nl

bijzondere regio of onder bijzondere omstandigBeide leerplichtambtenaren zijn uitgesproken positief

heden? Meld je bij de redactie en we komen ook

manier om je expertise te vergroten’, zegt Ambagtsheer.

18

Ingrado Magazine | November 2014 | Nr. 24

Ingrado Magazine | November 2014 | Nr. 24

19

G32, tijdens de Nationale Onderwijsweek, etc. En het is ook

Herijking visie en beleid

dat verhaal dat maakt dat veel partners zich bij ons project

In deze werkgroep worden bestaande uitgangspunten,

hebben aangesloten.’

richtlijnen, protocollen en convenanten tegen het licht

‘Ik hoop dat door het project de RMC’s aan het mbo

gehouden. Er is behoefte aan uniformiteit in de aanpak van

kunnen laten zien dat ze een belangrijke rol willen en

het verzuim 18+, maar hoe moet die aanpak eruit zien? De

kunnen spelen in de verzuimaanpak 18+. En het motto van

meeste stemmen gaan op voor het standaard melden van

het project We missen je hebben we niet voor niets gekozen.

verzuim 18+ zoals dat nu al gebeurt bij jongeren onder de 18.

Ik ben er heilig van overtuigd dat persoonlijk contact met
jongeren het verschil maakt. Jongeren willen gezien en dus

Instrumentarium

ook gemist worden. En dat de RMC’ers moeten worden

Deze werkgroep onderzoekt de middelen die RMC en mbo

toegerust om deze rol te vervullen, om de linking pin te zijn

tot hun beschikking hebben en stelt de vraag waar nog

in de verzuimaanpak 18+, spreekt voor zich. Dat gebeurt in

behoefte aan is. De uitkomsten in andere werkgroepen

verschillende scholings- en intervisietrajecten. De eerste zijn

hebben directe impact voor deze werkgroep. Stel dat

al van start gegaan.’

verzuim 18+ standaard gemeld gaat worden door alle
mbo-instellingen; kan DUO die informatiestroom dan aan?

De projectgroep
De landelijke projectgroep komt maandelijks bijeen,

Nu al is de hotspotviewer ontwikkeld die per mbo-instel-

bewaakt de voortgang van het project en stemt de

ling en per vestiging van die instelling zichtbaar maakt uit

werkzaamheden van de verschillende werkgroepen op

welke RMC-regio de leerlingen afkomstig zijn en ook het

elkaar af. In de projectgroep zitten de coördinatoren van de

aantal verzuimmeldingen in beeld brengt. Dat instrument

werkgroepen en vertegenwoordigers van de belangrijkste

maakt duidelijk met welke mbo-instellingen een RMC

partners uit het veld. Een van die partners is de Landelijke

zaken moet doen en andersom. Zie:

Ouderraad. Ouderbetrokkenheid heeft in het mbo nauwelijks aandacht, terwijl ook voor 18-plussers ouders een

http://verzuim.hotspotviewer.nl

belangrijke partner kunnen zijn in het voorkomen en
terugdringen van verzuim. Ook Van de Straat is vertegen-

Project op stoom

Verzuim 18+ staat nu
echt op de agenda

woordigd. Dit is een breed meerjarenprogramma dat een

Mbo-instellingsgerichte aanpak

beweging op gang wil brengen om de positie van zwerf

Deze werkgroep stimuleert en faciliteert het gesprek tussen

jongeren te verbeteren. Opbrengsten en inzichten uit Van

mbo-instelling en RMC-regio’s. De uitkomst van dit gesprek

de Straat en uit Verzuim 18+ kunnen elkaar versterken. De

moet een werkagenda verzuim 18+ zijn waarin mbo en RMC

mbo-jongeren zelf worden in de projectgroep vertegen-

samenwerken. Dat betekent dat ze het eens zijn over wat ze

woordigd door de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs

samen gaan doen om te komen tot een preventieve

(JOB). Zie ook de 10 vragen aan... op pagina 16.

aanpak. In zeven koplopersregio’s worden de komende tijd
verzuimagenda’s opgesteld. Dit proces kan vanuit het

Andere leden van de projectgroep zijn vertegenwoordigers
van het ministerie van OCW, de MBO Raad, de G4, VNG

leider beschikbaar te stellen.

en Ingrado.
Deskundigheidsbevordering

Tekst: Yolanthe van der Ree | Foto: Anna van Kooij Fotografie

De werkgroepen
Een beweging zal het worden: een beweging waarin

project gefaciliteerd worden door een externe procesbege-

bovendien de bindende factor. Ze treedt op als ambassa-

onderwijs en RMC samen een aanpak ontwikkelen om

deur door op zoveel mogelijk plekken het verhaal te

het verzuim onder 18-plussers terug te dringen. Om deze

vertellen. Pastoor: ‘Het verhaal is dat het verzuim van

beweging op gang te brengen, werken in het project

jongeren van 18 jaar en ouder in veel gevallen leidt tot

Verzuim 18+ : We missen je vertegenwoordigers van RMC,

voortijdig schoolverlaten. En we weten allemaal dat

mbo-instellingen, gemeentes, MBO Raad, ministerie en

jongeren zonder startkwalificatie geen schijn van kans

Ingrado samen. De projectgroep en de vier werkgroepen zijn

maken op de huidige arbeidsmarkt. Dus staan deze

inmiddels vol energie aan de slag gegaan. En zoals het

jongeren vroeg of laat op de stoep bij de gemeente die hen

straks ook in de regio’s moet gaan: RMC en mbo werken

van werk of scholing moet voorzien. Werk is er niet en de

hierin nauw samen.

school staat meestal niet te trappelen om deze jongeren

Binnen het project zijn vier werkgroepen ingericht.
Ze houden zich bezig met de volgende thema’s:

Deze werkgroep inventariseert de behoefte aan scholing
onder RMC-ers en ontwikkelt nieuw aanbod. Er is een
driedaagse leergang voor coördinatoren gestart. Voor
vervolg op pagina 22

opnieuw aan te nemen. Kortom; niet alleen de jongeren zelf,

De projectleider
Aan het hoofd van het project Verzuim18+ staat Elly
Pastoor. Als projectleider is zij eindverantwoordelijke en
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maar de maatschappij als geheel heeft een enorm belang
bij een preventieve verzuimaanpak 18+. Dat verhaal vertel
ik. Op zoveel mogelijk plekken die ertoe doen. Bij de VNG, de
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Inge Goris

Irma Verweij

Beleidsmedewerker studentenzorg op ROC Rivor in Tiel:

Verzuimadviseur RMC, projectleider Aanjaagteam,

‘Als lid van de werkgroep Mbo-instellingsgerichte aanpak

RMC-regio Rivierenland:

wil ik graag bijdragen aan het gesprek tussen RMC en

‘Ik ben lid van de werkgroep Deskundigheidsbevordering.

mbo-instelling. Het zou zo mooi zijn als er een landelijke

Heel belangrijk voor ons werk. Ik vind dat RMC-medewer-

aanpak geformuleerd kan worden. Als er systeem wordt

kers een helikopterview moeten hebben en niet uitsluitend

aangebracht in de gesprekken tussen RMC en mbo in de

kunnen focussen op de casus. En als je vijf keer aanloopt

regio’s is de kans daarop het grootst. Het project kan

tegen eenzelfde problematiek op een school, is het

daarvoor de aanjager zijn. In onze regio is gebleken dat écht

belangrijk dat bespreekbaar te maken. Daar maak je niet

samen optrekken de sleutel is. Gezamenlijk een visie

altijd vrienden mee, maar het komt de verzuimaanpak en

Coördinator werkgroep mbo-instellingsgerichte aanpak:

ontwikkelen, afstemmen wie wat doet en elkaar daar ook

dus de jongere absoluut ten goede. Ik denk dat het intervi-

start gegaan. Houd de website van Ingrado in de gaten voor

‘Aan het eind van het project staat er rond elke mbo-

aan houden, terugkoppelen en evalueren. En wat je met

sietraject voor zowel RMC-coördinatoren als voor -traject-

de data van trajecten die nog gaan beginnen.

instelling een samenwerkingsverband met de bijbehorende

elkaar voortdurend voor ogen moet houden is dat het

begeleiders hier een belangrijke bijdrage aan kan leveren.’

RMC-regio’s. Met elkaar hebben ze een werkagenda

gaat om die jongere. Alles wat je doet moet de jongere

verzuim opgesteld. Hoe de mbo-instelling en de gezamen-

ten goede komen.’

RMC-coördinatoren start eind dit jaar de intervisie en voor
de trajectbegeleiders zijn de eerste intervisietrajecten al van

De werkgroepleden
In totaal zijn bijna 50 mensen actief in een werkgroep

Paul Löwik

lijke RMC’s deze agenda vervolgens invullen, is niet aan ons.

binnen het project. Hieronder laten we een klein aantal

Vanuit het landelijke project 18+ jagen wij aan en faciliteren

van hen aan het woord. Waarom nemen ze deel aan de

we de samenwerking.’

werkgroep, vanuit welke achtergrond en wat is hun
opdracht?

om alle handel en wandel rond verzuim en voortijdig
‘Op ROC Rivor werken we al langer intensief samen met

schoolverlaten in goede banen te leiden. Daarvoor is het

het RMC om het verzuim onder 18-plussers terug te dringen.

belangrijk om op verschillende niveaus afspraken te maken

Een effectieve aanpak begint met een goed presentie- en

en actie te ondernemen. De RMC-coördinator doet dat op

absentiesysteem dat zorgvuldig geïmplementeerd moet

bestuurlijk niveau, ik als projectleider van het Aanjaagteam

brengen is dat niet langer de woongemeente (en daarmee

worden in het primaire proces. Voor 18- en 18+ hanteren we

maak afspraken met de schooldirectie en met de mensen

Jannette Klaver

de RMC) van de leerling centraal staat, maar de school.

dezelfde regels. Het Verzuimpunt registreert dagelijks de

op de werkvloer. Deze werkwijze werpt z’n vruchten af

Coördinator werkgroep Deskundigheidsbevordering:

Dat is de plek waar de jongere hoort te zijn en waar dus ook

meldingen in het systeem en stuurt deze door naar DUO.

omdat het risico dat afspraken op bestuurlijk niveau blijven
hangen sterk verkleind wordt.’

Maar ook al is de wijze van melden en registreren gelijk

RMC-regio’s die leerlingen ‘leveren’ aan hetzelfde ROC het

getrokken, de acties die erop volgen zijn uiteraard anders.

binnenboord te houden. Dit vraagt bepaalde vaardigheden

met elkaar en het ROC eens moeten worden over de

Voor 18+ hebben we nu eenmaal niet de wettelijke stok

Mariette de Jonge

van de RMC-medewerkers. De RMC-coördinator zal het

verzuimagenda. De tijd dat elke gemeente z’n eigen aanpak

achter de deur. Voor hen hebben we een RMC-spreekuur

RMC-trajectbegeleider, werkzaam vanuit

gesprek op beleidsniveau aan moeten kunnen gaan en de

voor verzuimende 18-plussers hanteert, behoort dan tot

ingesteld. Ook het ziekteverzuim houden we goed in de

het RBL Utrecht Noordwest voor de

RMC-trajectbegeleider zal op operationeel niveau vinger

het verleden. Het kan dus best zo zijn dat één RMC met drie

gaten. De GGD is in huis om gesprekken te voeren met leerlin-

gemeentes Woerden, Stichtse Vecht en de

aan de pols moeten houden. Hij of zij zal onder meer de

verschillende mbo-instellingen afspraken moet maken. En

gen van wie we vermoeden dat er andere problemen

Ronde Venen, lid van de werkgroep

gesprekken met de jongeren voeren.’

niet meer zoals nu dat een mbo-instelling rekening moet

schuilgaan achter het ziekteverzuim. De GGZ, die elke week

Instrumentarium:

houden met wel tien RMC’s.’

over de vloer komt, voert gesprekken met leerlingen die

‘Door deel te nemen aan een werkgroep kan ik

overbelast zijn en die onderwijs volgen in onze Plusvoorzie-

een actieve bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering in

‘De nieuwe taken en werkzaamheden vragen om andere

er

z

u

im

18

+

de verzuimpreventie wordt ingezet. Dat betekent dat de

over een werkbare en effectieve aanpak om jongeren

v

‘RMC en mbo-instellingen zullen afspraken gaan maken

‘De kanteling die we met dit project teweeg willen

‘Het Aanjaagteam in onze regio is in het leven geroepen

vaardigheden van de RMC-er. Binnen het project zal

‘De opdracht aan onze werkgroep is dit proces te

ning. Het doel is in alle gevallen escalatie te voorkomen en de

ons werk. In mijn werk in de gemeente Ronde Venen

bijvoorbeeld aanbod ontwikkeld worden voor RMC-

faciliteren en te ondersteunen. Er zijn procesbegeleiders

leerling weer in staat te stellen onderwijs te volgen. Ook onze

(Mijdrecht, Wilnes, Vinkenveen) heb ik te maken met

trajectbegeleiders rond gespreksvoering met verzuimende

beschikbaar die in de regio’s het proces om te komen tot

spijbelbus dient dat doel. Die bus rijdt maandelijks, op

verschillende locaties van het ROC van Amsterdam. Het is

18-plussers. Een andere training voor RMC-consulenten

een verzuimagenda kunnen ondersteunen. Mijn advies aan

onvoorspelbare tijden, langs leerlingen die niet op school zijn

heel belangrijk om met elke school duidelijke afspraken te

richt zich met name op positionering en op samenwerking

de RMC-regio’s is zich bescheiden en facilitair op te stellen

verschenen. Aan boord zijn een leerplichtambtenaar, een

maken en werkwijzen op elkaar af te stemmen. De inzet van

met de partners in het krachtenveld rond een jongere.

ten opzichte van het mbo. En ik hoop dat alle partners

RMC-trajectbegeleider van het Aanjaagteam en soms stapt

de juiste instrumenten moet ertoe leiden dat jongeren nog

Passend onderwijs, de transitie jeugdzorg en de

zullen zoeken naar de verbinding en minder zullen focussen

ook de wethouder in. De leerlingen die we bezoeken worden

eerder in beeld komen zowel op het ROC als bij de RMC.

Participatiewet zijn ontwikkelingen die het werk van de

op wat hen scheidt. En ik hoop dat de RMC-coördinator als

dringend verzocht naar school te gaan en zich te melden bij

Ook moet deze kwaliteitsverbetering ertoe leiden dat ROC

trajectbegeleider raken. En ook het gesprek met collega-

linking pin zal worden ingezet tussen onderwijs en gemeen-

een loopbaancoach voor een gesprek. Op deze wijze kan er

en RMC beter bij elkaar in beeld zijn, van elkaar weten wie er

professionals dat van deze ontwikkelingen het gevolg is,

te. Hij of zij is degene die toegang moet hebben binnen

snel gehandeld worden om begeleiding op te zetten.’

wat met een jongere doet op welk moment.’

zal deel uitmaken van het aanbod.’

andere afdelingen van de gemeentelijke organisatie
wanneer er sprake is van achterliggende problematiek.

‘Ook rond het VSV-Kompas zullen workshops georgani-

Hij moet dan ook formeel in de positie gezet worden om

seerd worden voor RMC-coördinatoren en beleidsmede-

te kunnen handelen. Als er sprake is van schulden

werkers van gemeentes. Hoe kun je het kompas gebruiken?

problematiek moet de RMC-er naar de Kredietbank kunnen

Hoe vertaal je de informatie uit het kompas naar beleid?

stappen om een regeling te treffen. En het zijn de wet

Dan is er nog ruimte in het project om aanbod te ontwikke-

houders van de gemeentes die zich hiervoor persoonlijk

len naar aanleiding van vragen uit het veld. Het moet hierbij

verantwoordelijk zouden moeten stellen.’

onder meer gaan om vragen die een landelijke component
hebben, dus in verschillende regio’s actueel zijn.’
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Verzuimcijfers:

verzamelen om
te duiden
Tekst: Bea Ros | Illustratie: Welmoet de Graaf

Er is behoefte aan cijfers over verzuim die kloppen. Maar op welk beleidsniveau verzamel

In 1984 studeerde Ron van der Kooy af op een scriptie
over spijbelen. ‘Ook toen al was de conclusie dat er geen

Eenduidige definities
Hoe zou het in de toekomst beter kunnen – zodat én

goede cijfers voorhanden waren.’ Dertig jaar later is Van

de gemeentes hun werk op eigen, bij de lokale omstan-

der Kooy, nu als projectleider bij OCW, wederom betrok-

digheden passende manier kunnen blijven doen én dat

ken bij een onderzoek naar verzuim. Directe aanleiding

er landelijk zicht op verzuim komt? De ITS-onderzoekers

was de Leerplichtbrief van afgelopen voorjaar en de

geven in hun rapportage duidelijke aanbevelingen. Voor

daarin gemelde forse toename (40%) van het aantal

thuiszitters en absoluut verzuim, zo adviseren ze, moeten

je welke cijfers? Wat is praktisch haalbaar? En wat doe je vervolgens met die cijfers?

registraties absoluut verzuim. Dat getal kwam uit de

zo snel mogelijk eenduidige definities gehanteerd

Naar aanleiding van het ITS-onderzoek naar verzuimcijfers praten Pieter Schoenmakers

artikel 25-rapportages, maar het gevoel was dat het

worden. En werk bij absoluut verzuim met standcijfers

aantal kinderen dat niet naar school ging, niet daad

op enkele vaste meetmomenten in het jaar.

(Ingrado) en Ron van der Kooy (OCW) over meten, weten en vertrouwen.

werkelijk zo spectaculair gestegen was. Reden voor
Ingrado om het ITS te vragen onderzoek te doen: wat zijn

De melding van relatief verzuim behelst een lange

nou de echte cijfers en welke aanbevelingen zijn er te

keten waarin er op veel momenten ruis in de cijfers kan

geven voor het goed en efficiënt registreren van verzuim?

sluipen. Van een leraar die niet doorheeft dat een leerling
afwezig is tot en met interpretatieverschillen tussen

Spraakverwarring
Een van de redenen van de toename van meldingen

gemeentes over wat je wel en niet moet meetellen. Van
der Kooy onderschrijft de conclusie van de onderzoekers

voor absoluut en relatief verzuim is dat alles wat aan-

dat het bijna ‘onbegonnen werk’ is om betrouwbare

dacht krijgt, nu eenmaal groeit. Ofwel: meer focus levert

landelijke cijfers te krijgen. ‘Als we relatief verzuim

meer geregistreerde verzuimers op. Wel komen de

landelijk niet goed in beeld kunnen krijgen via de artikel

ITS-onderzoekers tot een lager landelijk cijfer voor

25-tellingen, stop daar dan mee.’

absoluut verzuim: 6.272 jongeren in plaats van de in de

De onderzoekers noemen het Verzuimloket als de

Leerplichtbrief gemelde 8.974. Ze noemen hun getal de

beste manier – ‘mits door alle betrokkenen (scholen én

‘best mogelijke benadering’, een echt hard getal valt niet

gemeentes) goed ingevuld’ – om een betrouwbare

te geven gezien de vele verschillende definities en

indicatie van relatief verzuim te krijgen. Het Verzuimloket

registratiemanieren. Pieter Schoenmakers van Ingrado

zou dan ook ingevoerd moeten worden voor het basis

herkent die conclusie: ‘Onze leden redeneren “wij

onderwijs.

registreren op een manier die ons als gemeente het beste
past. Dat kan landelijk lastig zijn, maar het gaat ons niet
om landelijk kloppende cijfers, maar dat we verzuim
weten terug te dringen”.’
Van der Kooy begrijpt dat helemaal, maar benadrukt
ook het landelijke belang: ‘De staatssecretaris moet de

‘Meer focus levert meer
geregistreerde verzuimers op’

Tweede Kamer goed kunnen informeren over de leerplicht. Bovendien wil hij op afstand sturen. Voor beide
heeft hij cijfers nodig die kloppen.’
Schoenmakers: ‘Ja, maar je moet je niet blindstaren
op cijfers.’
Persoonlijk is Van der Kooy het daarmee eens. ‘Als lid

Zo simpel mogelijk
Van der Kooy trekt voor OCW de volgende les uit het
onderzoek: ‘We moeten het belang van eenduidigheid
beter duidelijk maken aan gemeentes. Dan helpt het

van de begeleidingscommissie van het ITS-onderzoek

als wat wij vragen aan landelijke gegevens, zo simpel

heb ik erop aangedrongen om als laatste zin van de

mogelijk is.’

samenvatting op te nemen: “Registratie is niet het

Schoenmakers: ‘Versimpelen is inderdaad wenselijk.

belangrijkste doel: uiteindelijk gaat het om het terug

Op dit moment vraagt de landelijke overheid van

dringen van verzuim omdat ieder kind recht op onderwijs

gemeentes cijfers over ruim twintig items.’

heeft.”. Ofwel, cijfers zijn middel, geen doel.’
Schoenmakers: ‘Voor vertrouwen van de overheid in
de branche zijn cijfers natuurlijk wel een belangrijk
communicatiemiddel. Maar net als in elke communicatie
kunnen ze ook misverstanden oproepen...’

Van der Kooy: ‘Het zou mooi zijn als we kunnen komen
tot zeg zeven, acht kernitems die zowel landelijk als
lokaal van belang zijn.’
Schoenmakers: ‘Mee eens. Waarom zou je het aantal
proces-verbalen opvragen bij gemeentes als deze toch al

Van der Kooy: ‘... en tot een babylonische spraak
verwarring leiden.’
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allemaal bij het OM komen? Daarmee vergroot je niet
alleen de administratielast, maar ook de kans op
interpretatiefouten.’
En daarbij zou idealiter de beroepsgroep zelf moeten
bepalen wat belangrijk is, dus welke kernitems ertoe doen.
‘Dat zal de weerstand om cijfers te leveren verminderen’,
denkt Schoenmakers.
De logheid van het systeem is een andere reden om
het bij enkele kernitems te houden, stelt Schoenmakers. ‘De

‘Uiteindelijk gaat het om
het terugdringen van
verzuim omdat ieder kind
recht op onderwijs heeft’

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
en u krijgt per mail of telefoon antwoord.

Data duiden
Kern van de zaak is dat cijfers geen doel, maar middel

cijfers hebben betrekking op het voorafgaande schooljaar.

zijn. Van der Kooy: ‘Het gaat om het denken erachter,

Als je actie wilt ondernemen om zaken beter te registreren,

om het duiden van de cijfers. En vergeet vooral niet dat

kan dat pas anderhalf jaar later geëffectueerd worden.’

achter elk cijfer een kind staat.’ Schoenmakers: ‘Ga met

Op gemeentelijk niveau is meer flexibiliteit en dynamiek

elkaar in gesprek en gebruik cijfers als aanleiding voor

mogelijk. Als een gemeente zelf iets wil weten, kan ze daar-

kwaliteitsverbetering, Zo doen de G4 het al jaren. Den

over cijfers verzamelen. En natuurlijk kunnen ambtenaren

Haag, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam gebruiken elk

in hun eigen jaarverslag meer cijfers melden, bijvoorbeeld

een eigen systeem, maar doen wel aan benchmarking.’

hoeveel gesprekken ze met ouders hebben gevoerd om

Rechten & plichten

Het VSv-Kompas is daarvoor een belangrijk beleids

absoluut verzuim te voorkomen. ‘Voor de workload-

instrument, beklemtoont Schoenmakers. ‘Stel, een

verantwoording in je gemeente is dat belangrijke informatie,

RBL-manager meldt me dat hij voor het eerst sinds jaren

voor het landelijk beleidsniveau niet’, zegt Schoenmakers.

een daling in relatief verzuim heeft. Maar wat nou als ik
hem vertel dat overal het verzuim daalt en bij hem het

Rekkelijk of precies
Naast zo simpel mogelijk pleiten beide gespreks

minst? Dan heb je opeens een ander verhaal. In het ene
geval kun je juichend naar de gemeenteraad stappen, in

partners voor zo diepgravend mogelijk als daar aanleiding

het andere geval moet je je eens achter de oren krabben

voor is. Schoenmakers noemt als voorbeeld de situatie bij

en kijken waarom collega’s van andere gemeentes het

16-jarigen die het leger in willen. De jongere hoort pas in

beter doen.’

oktober of hij aangenomen wordt in het leger. Moet je hem

Van der Kooy: ‘Gemiddelde cijfers zijn helemaal niet

nou wel of niet verplichten zich voor twee maanden in te

interessant, de uitschieters zijn belangrijk, daar moet je

schrijven bij een opleiding? ‘De rekkelijke leerplichtambte-

alert op zijn. En die zie je pas als je kijkt hoe het bij

naar zegt: ik ken jou, ik gedoog dat je even niet ingeschreven

anderen toegaat.’

Passend onderwijs

het ontwikkelingsprofiel of de extra

een school. De leerplichtambtenaar

ondersteuningsbehoefte kan de

beschikt wel over deze informatie.

passend onderwijs van kracht en

leerplichtambtenaar de ouders

Het samenwerkingsverband en de

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet
hebben scholen een zorgplicht. Als

adviseren. Naast de leerplicht

leerplichtambtenaar kunnen samen

afgekeurd wordt voor het leger, weten we elkaar te vinden.

Niet ‘daar komen ze weer’ of data verzamelen omwille

ouders hun zoon of dochter aanmel-

ambtenaar kan ook de onderwijs-

bespreken hoe zij het absoluut

Er zijn ook preciezen die zeggen: niks te maken met dat

van het verzamelen, maar om te duiden. Die onderzoe-

den, moet de school ervoor zorgen

consulent ouders helpen bij het

verzuim kunnen voorkomen of

leger, je moet je inschrijven voor een opleiding. Ik zou graag

kende houding past bij een professional en bij deze tijd.’

dat het kind de juiste ondersteuning

vinden van een plek voor het kind

terugdringen. Lukt het niet om

Van der Kooy wil graag gezegd hebben dat hij onder

staat, maar ik houd je in de gaten en als je in oktober

Schoenmakers: ‘Dat vergt een kijkje in elkaars keuken.

krijgt. Dit kan op de eigen school zijn

op een school. Zo bestaat er ook de

ouders mee te laten werken aan een

sorteert, welke opstelling leidt ertoe dat de jongere in

de indruk is van de enorme betrokkenheid van de

of, als dat niet kan, op een andere

mogelijkheid om bezwaar aan te

passend aanbod, dan kan er sprake

beeld blijft en naar school gaat.’

beroepsgroep. ‘Ik vind het heel knap hoe een leerplicht-

school binnen of buiten het samen-

tekenen tegen het besluit wanneer

zijn van verwijtbaar gedrag. De

ambtenaar telkens weer de balans weet te vinden tussen

werkingsverband. De wet stelt daar

een kind niet wordt toegelaten.

leerplichtambtenaar kan in dat geval

strengheid en empathie.’

een duidelijke termijn voor: binnen

Allemaal wegen die de leerplicht-

besluiten om over te gaan tot

maximaal tien weken moet de

ambtenaar ouders kan wijzen om

handhaving van de Leerplichtwet.

ruimte van de leerplichtambtenaar en die kun je niet altijd

school het kind geplaatst hebben.

ervoor te zorgen dat hun kind snel

in harde cijfers verpakken.’

Daarmee kan het verleden tijd zijn

op een goede plek komt.

willen onderzoeken welk gedrag nou het beste effect

‘Vergeet vooral niet
dat achter elk cijfer
een kind staat’
Van der Kooy veert op: ‘Ik ben het helemaal met je eens.
Maar wat voor soort onderzoek zou dat moeten zijn? Hier

Schoenmakers: ‘Dat is de kern. Dat is de professionele

dat kinderen noodgedwongen lang
Jos Lubberman, Ardi Mommers & Menno Wester,

thuis zitten omdat er nergens een

Leerlingverzuim in beeld. Een studie naar de cijfers

plek is. Overigens stelt de wet dat

en registratie van absoluut en relatief verzuim.

de zorgplicht niet geldt als de school

Nijmegen, ITS, 2014.

vol is.

onderzoek. Bij het eerste is het pas serieus als alles geteld is,
bij het laatste kijk je naar casussen. We leven in een tijd
Ik bestrijd dat.’
Schoenmakers knikt: ‘Precies, enkele harde cijfers
volstaan en voor het overige kun je beter casusonderzoek
doen.’
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Eerdere artikelen
Lees eerdere artikelen over (on)heldere cijfers in
Ingrado Magazine nr. 23 (2014), nr. 21 (2013) en
nr. 17 (2012).

Absoluut verzuim en
thuiszitters

Vanwege de Richtlijn 2012/13/EU
betreffende het recht op informatie

Vanaf 1 augustus 2014 spreekt

in strafprocedures die op 2 juli 2014

de onderwijsinspectie de samen

in werking is getreden, moet een

werkingsverbanden ook aan op

leerplichtambtenaar verdachten er

Het is van groot belang dat de

het aantal absoluut verzuimers en

voortaan standaard op wijzen dat

leerplichtambtenaar in gesprek is

thuiszitters. De school is de eerste

ze recht hebben op een advocaat.

met het samenwerkingsverband

partij die signaleert dat een leerling

Dit mag mondeling, maar ook

over het ondersteuningsplan zodat

thuiszit. Een samenwerkingsverband

schriftelijk. Om verwarring te

hij/zij goed op de hoogte is van het

heeft echter geen zicht op de

voorkomen is het advies om daar-

ondersteuningsaanbod. Bij een

absoluut verzuimers, want deze

over een regel op te nemen in de

eventueel geschil over toelating,

kinderen staan niet ingeschreven op

uitnodigingsbrief voor het verhoor.

speelt de tegenstelling tussen kwantitatief en kwalitatief

waarin men ervan uitgaat dat cijfers de waarheid vertellen.

Advocaat bij het afnemen
van een verhoor
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Advertentie

• Leerplicht-administratie
• RMC-administratie
• Sluitende aanpak
• Jongerenloket
• Werkprocesondersteuning
• Zaak- en taakgestuurde dossiervorming
• Verwijsindex/ Signalering
• Leerlingenvervoer
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 ons
beproefde solide platform in combinatie met onze domeinkennis, hen effectief verder helpt. We gaan flexibel om met
veranderingen en uitbreidingen. Hiermee bent u voorbereid
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.

Metaobjects, effect door inleven.
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