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Voorwoord en
terugblik Verzuim 18+

Geleerd
Roozemond: ‘Voor Ingrado was dit een hartstikke

Een enorme uitdaging, ongelooflijk spannend,

spannend project. Als organisatie, als expertisecentrum,

heel hard gewerkt en terug kijkend heel trots!

hebben we er veel van geleerd. Het plannen van zo’n

De preventie van het verzuim van 18-plussers

gigantisch project is complex. We leerden sturen, controle-

staat op ieders netvlies. Dit is de meest korte
samenvatting die projectleider Elly Pastoor
en Ingrado-voorzitter Carry Roozemond

en mbo georganiseerd. Wat vinden jullie belangrijk, waar is

ren, weer loslaten, op afstand gaan staan, in verbinding

behoefte aan en wat moet er gebeuren om het verzuim van

blijven. En we leerden denken in een beweging en dat

18-plussers te kunnen terugdringen? De werkvloer is ook

houden we vast. Dat denken past namelijk goed bij de

sterk vertegenwoordigd in de projectgroep en in de werk-

ontwikkeling die we als vereniging willen doormaken.

van het project Verzuim 18+ kunnen geven.

groepen. De voorstellen en producten die de werkgroepen

De komende jaren willen we de beweging in de vereniging

Samen blikken zij terug op een enerverend

ontwikkeld hebben, worden weer verder ingevuld door de

Ingrado meer en meer van onderop laten komen. Dit project

partners in het veld. Een verzuimagenda wordt niet centraal

was daarvoor een mooie aanzet.’

projectjaar.

door ons opgesteld, maar door mbo en RMC in de regio’s.
Regionale verschillen leiden tot een regionale aanpak.
Hiermee sluiten we ook aan bij de decentralisaties.’

Pastoor: ‘Het project heeft veel energie gegenereerd.
Het was verschrikkelijk intensief, maar ik zie en merk aan
iedereen dat het veel heeft opgeleverd. En wat heel bijzonder

Roozemond: ‘En nu al zien we op veel plekken dat die

is; iedereen kan nog steeds met iedereen door één deur.

verzuimagenda onderdeel wordt van een groter verhaal.

Het besef dat we met elkaar voor die jongere aan het werk

Dat gesprekken tussen onderwijs en gemeenten ook gaan

zijn, wordt breed gedragen. De urgentie wordt gevoeld. Ik

over verzuim. Het terugdringen van verzuim en daarmee

hoop en verwacht dat de beweging doorgaat als het project

het voorkomen van voortijdig schoolverlaten wordt steeds

stopt. De basis daarvoor is gelegd.’

meer gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.’
Roozemond: ‘Wat ik ook geleerd heb is dat het bijna te
Pastoor: ‘Alle belangrijke partners hebben zich daarom

spannend is zo’n groot project, waarbij zowel gemeente als

ook gecommitteerd aan dit project. VNG, MBO Raad, de G4,

onderwijs in beweging moeten komen, kort voor de zomer

Van de straat, de Landelijke Ouderraad, de JongerenOrgani-

te laten starten. In een goed half jaar moesten we in het

satie Beroepsonderwijs (JOB) en Platform Entree. Dat helpt

hele land iets neerzetten. Daardoor zijn we extra trots dat

enorm en het onderstreept het belang van aandacht voor

het gelukt is. Het verzuim van 18-plussers staat op de kaart!

verzuim 18+. Met alle stakeholders moeten we die aan-

Mijn wens nu is dat de aanbevelingen overgenomen zullen

dacht nu zien vast te houden.’

worden door OCW, VNG en MBO Raad.’

De positie van de RMC-er
Roozemond: ‘De RMC-ers kunnen daar een belangrijke
Roozemond: ‘Ingrado kreeg van OCW de vraag hoe we het

echte beweging geworden! En daar is ruimte voor nodig

bijdrage aan leveren. Het project heeft een enorme boost

verzuim 18+ op de agenda konden krijgen. Toen we

omdat ik heilig geloof dat een beweging alleen van onderop

gegeven aan de RMC-functie. Wat RMC doet, is door dit

voorstellen deden, was de volgende vraag of we het project

tot stand kan komen. En dat kan alleen als je een project als

project goed over het voetlicht gebracht. Men weet nu

konden aannemen. Een project van deze omvang was echt

dit niet te veel dichttimmert. ’

dat het veel meer is dan alleen melden en registreren.

een enorme uitdaging voor ons. Vandaar dat we al snel
besloten een projectleider aan te stellen en een kleine,

Bij nadenken over hoe men het verzuim wil terugdringen,
Roozemond: ‘We hebben daarom ook niet gekozen voor

hoe de kansen van jongeren vergroot kunnen worden,

slagvaardige projectorganisatie op te tuigen. Als voorzitter

convenanten, targets en aantallen. Het gaat om de

wordt direct nagedacht over wat de rol van RMC daarin

van Ingrado ben ik op afstand gaan staan. Uiteraard wel

jongeren, zij moesten centraal staan. We wilden het verzuim

kan zijn. De RMC-er als spin het web.’

steeds in verbinding met de projectleider.’

van 18-plussers op de kaart zetten. Dat was de inzet. En dat
is gelukt. We missen je is staat op ieders netvlies gebrand.

Beweging
Pastoor: ‘Toen ons gevraagd werd een beweging op

binnen dit project hebben aangeboden, hebben de RMC-

bereik je uiteindelijk een resultaat op cijfers.’

ers nu ook beter toegerust voor deze complexe taak. De

gang te brengen, was ik bang dat er weinig ruimte zou zijn
om dat waar te maken. Een projectaanvraag van deze
omvang kent veel voorwaarden en regels. Maar het is een

Pastoor: ‘De opleidingen en intervisietrajecten die we

Iedere student telt. En het mooie is, met een beweging

RMC-coördinator voor zijn rol in het netwerk en de -trajectPastoor: ‘De input moest van de werkvloer komen.
Daarom hebben we meerdere bijeenkomsten met RMC

begeleider voor zijn rol in de school en in contact met de
jongere.’
Elly Pastoor en Carry Roozemond

4

Ingrado Magazine | Maart 2015 | Nr. 25

Ingrado Magazine | Maart 2015 | Nr. 25

5

onderwerp in gesprek gaan. Informatie uit de JOB-monitor
zou als handvat kunnen dienen om problemen aan te
pakken. Een bekend struikelblok zijn de grote gaten in de
roosters, net als gebrekkige voorlichting over mbo-opleidingen. Beiden erkennen dat verzuimgedrag lastig aan te
pakken is als jongeren bij een groep horen waarin verzuimen ‘cool’ is. Want iedereen wil graag bij een groep horen.
Wat zou de brainstorm kunnen opleveren? Van der
Sterren: ‘Het is belangrijk dat we het aan de jongeren zelf

‘Een bekend struikelblok
zijn de grote gaten in
de roosters, net als
gebrekkige voorlichting
over mbo-opleidingen’

vragen. Ze moeten de ruimte en de veiligheid voelen zich
uit te spreken over verzuim.’ Van der Lans vindt dat praten
over verzuim op zich niet zo moeilijk is. Maar wel als het
gaat over wat daarachter zit. ‘Dan moet je namelijk over
jezelf en je problemen vertellen.’

Een verkeerd gekozen opleiding is een lastige vindt
Jonathan Heppener. Jongeren moeten al op jonge leeftijd
een beroepsopleiding kiezen, terwijl ze vaak nog helemaal

En dan druppelen de leden van de studentenraad van

Mbo-studenten brainstormen over verzuim

Meer aandacht voor
studiekeuze met stip op 1
Verzuim staat inmiddels ook bij 18+ jongeren zélf op de agenda. De eerste in een reeks brainstormen focusbijeenkomsten met mbo-studenten vond plaats op 4 februari 2015 bij het Nova College in
Haarlem. Leden van de studentenraad bogen zich over oorzaken en oplossingen van verzuim en
kwamen, ondanks de complexiteit van het onderwerp, met een aantal duidelijke uitspraken en
adviezen.

het Nova College binnen: Jonathan Heppener, Mees de

jongeren er zelf achteraan, maar school kan ze meer

Jong, Janine de Groot. Later schuiven ook Abbas Noori

stimuleren om over hun studiekeuze na te denken.’ Janine

en Dennis Koning aan. Zes jongeren onderzoeken vanuit

de Groot vult aan dat verkeerde beeldvorming over een

hun eigen ervaringen waarom verzuim plaatsvindt en

opleiding ook een rol kan spelen. Als voorbeeld noemt ze

met welke oplossingen dit probleem getackeld zou

de sportopleiding. ‘Jongeren denken dan dat ze de hele

kunnen worden.

dag gaan sporten.’ Ook de kans op een baan moet
duidelijker aan bod komen. Daarover zou meer met

Verzuimfactoren

jongeren gepraat moeten worden, vindt iedereen.

Wat zijn de oorzaken van verzuim? Een waslijst aan
factoren wordt genoemd door de studenten. Van een

Wat evenmin bevorderlijk is, is een slechte sfeer in de

verkeerd gekozen opleiding, te moeilijke opleiding, saaie

klas. Geen vrienden in de klas hebben, kan een reden zijn

lessen zoals rekenen en Nederlands, geen uitdagend

om niet te komen. Volgens Mees de Jong wordt dat niet

onderwijs, een slechte relatie met docenten, roosters met

echt opgepakt door docenten. ‘Vaak zijn ze daarmee te

gaten en slecht verzuimbeleid (verzuim wordt als

laat. En dan is het bijna onmogelijk om nog iets aan de

‘normaal’ gezien) tot te weinig aandacht voor jongeren

onderlinge verhoudingen te doen. Dat is jammer want als

met een handicap of leerstoornis, regelmatig ziek zijn,

de sfeer goed is, vallen veel oorzaken van verzuim weg.’

voor zieke ouders moeten zorgen, met (slechte) vrienden
chillen en te veel afleiding door telefoons, lap-tops en
andere ‘schermpjes’.

Tekst: Sep Schaffers | Foto’s: Lou Wolfs

niet met hun toekomst bezig zijn. ‘Natuurlijk moeten

Meer maatwerk
Van der Sterren licht de ‘te moeilijke opleiding’ uit het
rijtje verzuimfactoren en vraagt waarom de ene student

verzuimen, kun je oplossingen bedenken.’ Samen met

afhaakt en de ander niet. Niet alleen het doorzettings-

beroepsonderwijs, vertegenwoordigd in de projectgroep

Raymond van der Lans, bestuurslid van JOB en lid van de

vermogen van de student speelt daarin een rol, maar ook

van het project Verzuim 18+. Namens JOB organiseert

studentenraad van het Nova College, heeft ze de brain-

het vermogen van de docent te kunnen inspelen op de

projectleider Marjolein van der Sterren in februari en

storm met studenten van het Nova College voorbereid.

individuele student. Meer maatwerk is gewenst, zodat

Jongeren zijn via JOB, de jongerenorganisatie voor het

maart vijf brainstorm- en focusbijeenkomsten op mbo-

Volgens Van der Lans is er altijd een achterliggende reden

jongeren die achterop dreigen te raken extra aandacht

scholen in heel Nederland over het thema verzuim. Haar

waarom studenten verzuimen. Als ze dreigen af te haken

krijgen. Snelle studenten zouden de mogelijkheid moeten

doel is zoveel mogelijk input van jongeren te verzamelen

is het belangrijk dat de school met hen in gesprek gaat en

krijgen sneller door de lesstof heen te gaan.

en de resultaten van dit mini-onderzoek te presenteren

goed luistert. Komen dan ook de echte redenen op tafel?

op de slotbijeenkomst van het project Verzuim 18+

Volgens van der Sterren is het zaak al in een vroeg

We missen je.

stadium te beginnen met gesprekken voeren. ‘De mentor

meestal minder wordt verzuimd. Verklaring hiervoor is

of studieloopbaanbegeleider moet weten hoe het met

dat er meer druk van buitenaf is om aanwezig te zijn.

studenten gaat. Van belang is dat ze elkaar kennen. En

Om verzuim tegen te gaan zou het contact tussen school

dan nog is het niet altijd oplosbaar.’ Volgens Van der

en stagebedrijf intensiever moeten zijn en de controle

In gesprek gaan
Waarom is het belangrijk jongeren zelf aan het woord te
laten? Van der Sterren: ‘Jongeren weten misschien wel het

Sterren en Van der Lans moeten studentenraden met

beste wat wel en niet werkt. En als je weet waarom ze

directies en besturen van hun scholen over dit moeilijke

Gezamenlijk wordt vastgesteld dat tijdens stages

op de afspraken in de BPV-overeenkomst verbeterd
Marjolein van der Sterren (staand), Janine de Groot ...

kunnen worden.
vervolg op pagina 8
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ook andere geluiden. Volgens Dennis Koning zou een beloning aan het eind van een goed afgerond opleidingsjaar
motiverend kunnen werken.
Op het inzetten van een spijbelbus en ouders bellen
als studenten niet in de les verschijnen wordt wisselend
gereageerd. Achterliggende vraag is of jongeren boven de
18 wel voldoende in staat zijn zelf de consequenties van
hun verzuimgedrag te overzien. Verrassend genoeg betwij-

Maatschappelijk belang

Verzuim staat op agenda
gemeenten

felen sommigen dat. ‘Leeftijd is niet belangrijk,’ volgens
Van der Lans, ‘studenten zitten toch allemaal op het
mbo?’. Gemist worden is wel degelijk belangrijk vindt
iedereen. Studenten zouden elkaar meer kunnen aan
spreken op hun gedrag.
...en Raymond van der Lans

Adviezen
Het einde van de brainstorm komt in zicht, tijd dus

‘Geen vrienden in de klas
hebben, kan een reden
zijn om niet te komen’

om de balans op te maken. Gezamenlijk destilleren de
studenten een aantal adviezen uit alles wat ze besproken
hebben. Meer aandacht voor loopbaanoriëntatie en
voorlichting aan vmbo-leerlingen over het mbo staat met
stip op nummer één. Concreet houdt dat in: ervaringen
van mbo-studenten laten horen, workshops en meeloopdagen organiseren, meer individuele studiekeuzebegelei-

Welke oplossingen zijn er nog meer om verzuim in de

ding. Op twee staat meer aandacht voor de individuele

breedte aan te pakken? Goede voorlichting geven aan

student en meer maatwerk wat betreft zijn of haar

vmbo-leerlingen is belangrijk, evenals meeloopdagen

leerroute.

organiseren op mbo-scholen. Ook een gedegen intake is
nodig om te onderzoeken of opleiding en student wel

Derde advies is duidelijke regels wat betreft verzuim,

goed bij elkaar passen. Studenten zouden hun motivatie

want verzuim is niet ‘normaal’, en meer controle op de

en vaardigheden verder kunnen ontwikkelen met behulp

naleving ervan. Als vierde punt wordt ouderbetrokkenheid

van projectweken. Ook kunnen de slb-lessen in het mbo

genoemd. Ouders moeten gebeld en gemaild worden als

beter benut worden. Volgens Abbas Noori moeten deze

hun kind verzuimt. Tegelijkertijd moet er ook meer contact

lessen veel meer gaan over het onderwijs dat gegeven

tussen student en studieloopbaanbegeleider zijn; ook die

wordt, de sfeer in de klas en over de rol van de docent.

moeten met elkaar bellen en mailen.

‘Docenten die niet goed lesgeven moeten misschien
andere taken krijgen.’
De Studentenraad van het Nova College is op de

Sanctie of beloning
Tenslotte komt het gedrag en de eigen verantwoorde-

hoogte van CHOICE activiteiten (novacollege.nl/
actueel/nieuws/choice-leerlingen-vmbo-bereiden

Schooluitval is duur. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, geen startkwalificatie hebben en
geen werk hebben, kloppen aan bij de gemeente. Omdat verzuim een voorbode is van voortijdig
schoolverlaten, heeft de gemeente er belang bij schoolverzuim te helpen voorkomen. Dat is een van
de redenen dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hard trekt aan het project Verzuim 18+.

lijkheid van studenten ter sprake. In Amsterdam krijgen

-zich-voor-op-sectorkeuze) die bedoeld zijn om

jongeren (onder de 18) een boete voor elk uur dat ze

voorlichting te geven over het beroepsbeeld en de

verzuimen. Heppener vindt dat nog niet zo’n gek idee,

opleiding aan aankomende studenten uit het

docenten en het schoolgebouw kosten immers geld.

voortgezet onderwijs. Ze willen echter graag dat er

Raymond van der Lans werpt een nog hoger balletje op

meer meeloopdagen zijn op school en stagebedrijf

door te opperen dat studenten die verzuimen hun eigen

om de sfeer te proeven en inzicht te krijgen hoe de

opleiding moeten betalen. De vraag is alleen of studenten

studie op school en ook het werk op de BPV-plek er

die toch al niet zo gemotiveerd zijn om naar school te

voor hen uitziet. Ook willen ze de ouders er meer bij

gaan, door dergelijke maatregelen niet bevestigd worden

betrekken omdat de ouders dicht bij de studenten

werking. ‘Het is gelukkig al in steeds meer gemeenten

Verzuim 18+. ‘Meer samenwerking is het belangrijkste

in hun gedrag. Belonen zou misschien meer effect kunnen

staan en inzicht hebben welke studie geschikt is

gebruikelijk om met verschillende instanties samen te

doel van dit project. In driekwart jaar kun je uiteraard

hebben. Over een gratis vakantie, cadeaubon of lunch

voor hun kind.

werken’, zegt Jan Koster. Koster is beleidsmedewerker

niet de wereld veranderen, wel een stukje de goede kant

bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

op bewegen.’

wordt wat lacherig gedaan. Maar tijdens de nazit klinken

Tekst: Susan de Boer | Illustratie: Welmoet de Graaf

Het project Verzuim 18+ zet in op stevige samen-

voor leerplicht en lid van de landelijke projectgroep

vervolg op pagina 10
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‘Het bijzondere van het project Verzuim 18+ vind
ik dat iedereen ontzettend gemotiveerd is. Gemeentes,
de politiek, scholen en scholieren, iedereen wil hard
werken om dit probleem op te lossen. Daarmee is het
een mooi integraal project geworden. Met één doel voor
ogen: alle jongeren een startkwalificatie.’

Jaaragenda

Het doel van het project is dat gemeenten samen

Michiel Steegers, voorzitter Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs

Veel gemeenten zien
inmiddels het belang van

meteen mee aan de gang. Dan zie je ook met welke

De contactgemeenten, die de RMC-functie hebben,

het tegengaan van verzuim.

problematiek je eigenlijk te maken hebt. Veel sociale

maken afspraken voor een gezamenlijk aanpak. Koster:

‘Het economische aspect

problematiek; op het persoonlijke vlak of in het gezin.

‘Mbo-opleidingen hebben dan niet meer te maken met

van het project Verzuim 18+

De kracht van de aanpak zit erin dat je een gesprek hebt

verschillende gemeenten, maar hebben één vast aan-

is niet het belangrijkste’, zegt

met de leerling zelf.’ Jongeren die zich melden bij het

spreekpunt. Er zijn al regio’s die dankzij dit project zo’n

Jo-Annes de Bat, wethouder

bijstandsloket in Tiel worden meteen overgedragen aan

van onderwijs in Goes. ‘Het

de RMC. ‘Die heeft deze jongeren meestal al in beeld.

is beter voor de jongere zelf

De registratie is sluitend. Iedereen wordt door de RMC-

is niet het hogere doel. Een mbo-instelling heeft, als het

Jo-Annes de Bat

goed is, zicht op de jongere. Die kan dus ook aangeven

als hij of zij participeert in de samenleving. Ook voor de

medewerkers benaderd met de vraag hoe we kunnen

of direct ingrijpen noodzakelijk is of niet. Soms kan het

sociale omgeving, het gezin waarin de jongere leeft, is

helpen. Soms is de oplossing een andere opleiding, soms

beter zijn het probleem binnen de school op te lossen.’

dat veel beter. En ja, er is óók een economisch belang.

moet er eerst iets gebeuren aan de privésituatie.’ Ook wet-

De RMC-coördinatoren zijn binnen het project geschoold

Een uitkering voorkomen levert geld op.’ De gemeente

houder Verspuij vindt het economisch argument niet het

in de aanpak waarbij niet de woonplaats van de student

Goes heeft samen met het onderwijsveld een jaaragenda

allerbelangrijkst. ‘Het gaat om het menselijk aspect. Je

het uitgangspunt is, maar de opleiding. ‘Er zijn vanuit het

vastgesteld. Hierin staan de prioriteiten die moeten

laat mensen niet in de steek zodra ze boven de 18 zijn.

De Effectencalculator,

project trainingen georganiseerd en die waren een groot

worden aangepakt. ‘Een belangrijk element is de

We helpen ze een startkwalificatie te behalen of relevant

een instrument waarmee de

succes. Hoe registreer je, hoe treed je op. Het zou fijn zijn

mismatch tussen het beeld dat jongeren hebben van

werk te vinden. Het gaat erom dat iedere burger zich kan

kosten en baten van

als de formatie wat verruimd kon worden. Maar het

een opleiding en de werkelijke inhoud. Soms komen ze er

ontplooien.’

interventies in het sociale

gemeentelijk budget is momenteel niet zo groot. Dat is

na twee maanden achter dat de opleiding hen eigenlijk

domein worden doorgere-

wel een knelpunt.’

niet ligt en dan zitten ze de rest van het schooljaar thuis.

kend, laat zien dat een

Op dat moment moeten we al ingrijpen. Kunnen we een

Transitie

werkloze jongere zonder
Jan Koster

lijks. Nu wordt er wel op tijd gemeld. De RMC gaat er

met de mbo-instellingen een verzuimagenda opstellen.

verzuimagenda hebben. Melden is belangrijk, maar het

Maatschappelijke
kosten en baten

mbo-instellingen verzuim van 18-plussers niet of nauwe-

startkwalificatie de samen-

Dat de uitvoering van de

Positief beeld
In Tiel werken de afdelingen in het sociale domein

tussenoplossing bieden, zodat die jongere in ieder geval

nauw samen met de afdeling onderwijs. Wethouder

niet thuis gaat zitten? Of zelfs, dat zou helemaal mooi

Verspuij: ‘De transitie is daar een grote stimulans in. Je

leving per jaar € 10.000,- kost. Als jeugdzorg eraan te pas

Participatiewet, de Wet

zijn, al laten instromen in een opleiding die beter past?

moet integraal werken om alle vraagstukken het hoofd

komt, kost dat € 7.500,- per interventie. Om hoeveel jonge-

Maatschappelijke onder-

Dat is de vraag die we nu onderzoeken. De winst van dit

te bieden.’ Dat is wethouder De Bat met hem eens:

ren het gaat op jaarbasis, is niet goed uit te rekenen.

steuning en de Jeugdzorg

project is, dat de RMC snel schakelt met de interne

‘De transitie is een extra instrument. We hebben afdelin-

‘Cijfers interpreteren is lastig’, zegt Koster. ‘Gemeenten

sinds januari 2015 bij de

coördinator van mbo-instellingen.’ Ien Blaasse, hoofd van

gen bij elkaar gevoegd, we werken meer en beter samen.’

benaderen het verzuimprobleem niet hetzelfde. De regel

gemeenten liggen, versterkt

het Regionaal Bureau Leerplicht in Goes, kan daarvan een

Over het resultaat van het project valt nu nog moeilijk iets

is dat 18-plussers worden gemeld als ze langer dan vier

de betrokkenheid van de

goed voorbeeld geven. ‘Een van onze medewerkers heeft

te zeggen. ‘Niet altijd in cijfers tenminste’, zegt De Bat.

weken afwezig zijn. Sommigen nemen de regels die

gemeenten bij verzuimpre-

een meisje begeleid, dat na een mislukte schoolcarrière bij

‘Maar de beleving en de waardering zijn goed, de effecten

ventie. ‘Nu gemeenten het

ons terechtkwam. Ze wilde de vakopleiding voor schilder

op het verminderen van voortijdig schoolverlaten in

gelden voor de 18-minners: zestien uur afwezig in vier

Karin Sleeking

weken. Maar er zijn ook gemeenten die enorm hun best

voortouw hebben bij de uitwerking van het sociale

doen. Door intensieve begeleiding van ons, en doordat

Zeeland zijn goed. In Zeeland zijn we al drie jaar bezig met

doen en acht uur aanhouden. Dat is lastig voor het meten,

domein krijgen zij jongeren eerder in beeld’, zegt Karin

zowel het ROC als het stagebedrijf meteen aan de bel

investeren in de verzuimaanpak op het mbo. Dit project

want dan kun je de cijfers niet vergelijken, maar het is

Sleeking, hoofd expertisecentrum sociale domein bij de

trokken als er iets dreigde mis te gaan, is zij nu geslaagd

sluit daar mooi bij aan en ik constateer een positief beeld.’

natuurlijk goed dat gemeenten er bovenop zitten.’

VNG. ‘Hiervoor is goede samenwerking tussen het sociale

en heeft ze een baan bij het stagebedrijf. De bepalende

domein in brede zin en onderwijs noodzakelijk. De sociale

succesfactor hierin is toch geweest dat de lijnen kort zijn,

teams, die werken in de wijken in de gemeenten, kunnen

dat we elkaar voortdurend op de hoogte houden.’

De economische kosten van schooluitval zijn wat

hierbij een grote rol spelen. De komende jaren zal deze rol

Koster betreft niet de belangrijkste reden om project

worden ingevuld en zullen de effecten zichtbaar worden.’

Verzuim 18+ uit te dragen bij de gemeenten. ‘Als het

Sleeking verwacht dat de komende jaren onderwijs meer

In regio Rivierenland

allemaal slaagt, en je krijgt meer jongeren die beter zijn

gaat aansluiten bij het sociale domein. ‘De RMC-ers zullen

wordt de verzuimagenda al

opgeleid, die aan het werk gaan, dan is dat in zichzelf

gaan deelnemen aan de wijkteams, waardoor jongeren

zo’n drie jaar uitgevoerd.

goed voor een samenleving. Deze jongeren kunnen zich

meer kansen krijgen. De beschikbaarheid van banen en de

De Tielse onderwijswethou-

beter ontplooien, volwaardig participeren en zullen

stand van de economie zijn niet te voorspellen. Maar door

der Laurens Verspuij is

minder zorg en hulp nodig hebben in de rest van hun

job carving, waarbij functies geschikt worden gemaakt om

voorzitter van de stuurgroep

leven. Het is een taak van de gemeente om een omgeving

vervuld te worden door iemand met een arbeidsbeper-

Voortijdig Schoolverlaten.

te creëren waarin jongeren kansen krijgen om een

king, door werkervaringsplaatsen en door stageplaatsen

participerende burger te worden. De burgers moeten het

zullen jongeren wellicht een betere start krijgen in de

zelf doen, maar de gemeente moet wel mogelijkheden

maatschappij.’

‘Daarmee geven we vorm
Laurens Verspuij

aan een keur van projecten

waarmee we verzuim terug willen dringen’, zegt hij. ‘We

geven. Een participerende burger zal bijdragen aan het

hebben een convenant gesloten waarin afspraken staan

welzijn en de welvaart van de hele samenleving.’

om de verzuimpreventie te verbeteren. Destijds meldden
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‘Ik ben blij met het project Verzuim 18+. Het is
belangrijk dat jongeren op school blijven en een
startkwalificatie halen. De inspectie kan in zekere zin
een bijdrage leveren aan de preventie van verzuim 18+.
Als er een verzuimagenda bestaat en er tussen school
en gemeentes afspraken zijn om verzuim 18+ en 18gelijk te behandelen, kunnen wij daar vragen over stellen
in onze gesprekken met scholen. Wat doen ze nu
werkelijk om het verzuim van 18-plussers te voorkomen?’

+

Convenant

v

Participatie

Els de Ruijter, coördinerend inspecteur beroepsonderwijs
en volwasseneneducatie

Ingrado Magazine | Maart 2015 | Nr. 25

11

de Schuldhulpverlening en de Formulierenbrigade.
18
im
u
z

‘Het project Verzuim 18+ zorgde voor landelijke
aandacht. Zo laten we de jongeren weten:
je wordt gezien.’

er

en thuislozenzorg en justitiële inrichtingen.’

v

schappelijke instellingen als de sociale dienst, de dak-

+

SMD-ers komen na hun opleiding terecht bij maat-

Mieke de Haan, beleidsadviseur strategie & onderwijs MBO Raad

Leeftijdgenoten
Bij het loket Voortijdig Schoolverlaten zitten Eljiroy
Pinas (eerstejaars) en Amar Alibasic (tweedejaars).
Amar vertelt: ‘Studenten kunnen zich per e-mail bij ons
ziekmelden. Wij registreren dat. Dat doen we ook met
studenten die te laat komen of eruit gestuurd worden.

soms is het beter om te stoppen, dan komt trajectbegelei-

Als er in totaal drie meldingen zijn, moeten ze op gesprek

ding in beeld. De trajectbegeleider zorgt dan dat een

komen.’ Eljiroy: ‘Ze komen niet altijd opdagen. Dan maken

tussenoplossing wordt gevonden, zodat een student niet

we een nieuwe afspraak en we zetten ze op een lijst. Een

thuis komt te zitten.’

gesprek voer je altijd met zijn tweeën. Je stelt vragen:
waarom ben je te laat, wat doe je om het te voorkomen?’
Amar vult aan: ‘Dat vind ik ook mooi aan dit werk, soms

Studenten begeleiden studenten

‘Ze zijn eerlijker tegen ons’
Studenten van het Albeda College in Rotterdam spelen zelf een actieve rol in het terugdringen van
schoolverzuim. Zij lopen stage bij het interne leerwerkbedrijf Deelnemers Informatie Punt. Een van
de productgroepen van dit bedrijf is Voortijdig Schoolverlaten. De stagiaires controleren de aanwezigheid van studenten en gaan met hen in gesprek als zij vaak verzuimen.
Tekst: Susan de Boer | Fotografie: Amar Alibasic

Vertrouwen
Bij het voeren van cliëntgesprekken worden de

kun je echt iets verbeteren.’ Eljiroy: ‘Je probeert soms ook

stagiaires begeleid door een teamleider, ook een stagiair.

wel, zeker bij 18-plussers, er sentiment in te leggen.

Joram Zorg (tweedejaars) vertelt: ‘Ik coördineer en

“We missen je”, zeggen we dan. Maar soms is er gewoon

ondersteun stagiaires bij de gespreksvoering. Als iets niet

meer nodig’. Eljiroy kan het weten, want hij heeft in het

goed gaat, bespreek ik dat met ze. Soms is dat lastig,

verleden ook veel verzuimd. ‘Ik heb het eerste jaar

want niet altijd vinden stagiaires het makkelijk toe te

daardoor moeten overdoen. Ik meldde me vaak ziek.

geven dat iets niet lukt.’ De rollen van enerzijds student

Dan krijg je dezelfde dag nog een mailtje om op gesprek te

en anderzijds stagiair kunnen soms schuren. Joram:

komen en dan beginnen ze tegen je: “Wat had je? Hoelang

‘De stagiaires spreken nooit hun eigen klasgenoten, maar

ben je al ziek? Wat doe je eraan om beter te worden?”

klasgenoten komen soms wel op gesprek bij collega-

Op een gegeven moment ben je dat zo zat, dat je je je niet

stagiaires en het kan ook voorkomen dat je in de klas

meer ziek meldt.’ Dat Eljiroy ervaringsdeskundige is, helpt

komt met iemand die je eerder hebt begeleid. Daar moet

hem in gesprekken met medestudenten: ‘Ze realiseren

je rekening mee houden. Je hebt een voorbeeldfunctie,

zich niet hoe het verzuim overkomt bij de slb-er, dat het

dus je moet je een beetje gedragen. En je mag nooit het

je een jaar kan kosten.’ Het verzuim neemt af door de

vertrouwen van een cliënt verbreken, dus nooit iets

registratie en de snelle opvolging, vertelt Amar. ‘Sinds we

vertellen wat te herleiden is tot een concrete student.’

deze gesprekken voeren, is het aanwezigheidspercentage
‘We gaan de leslokalen langs om te kijken of iedereen
er is’, vertelt Amalia Baidjnath, tweedejaars student

Brutaal
Amalia loopt twee dagen in de week stage op de

gestegen.’ Het heeft voordelen dat studenten met
leeftijdsgenoten praten. ‘Leerlingen zijn eerlijker tegen

Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening (SMD), een

afdeling Absentie, Beheer en Controle van het leerbedrijf

ons’, zegt Amalia. ‘Ze zullen eerder toegeven dat ze

niveau 4-opleiding. ‘Wie er niet is, bellen we op zijn of

Deelnemers Informatie Punt (DIP). DIP is een erkende

gedemotiveerd zijn.’ In zo’n geval wordt de studieloop-

haar mobiel, en als we de voicemail krijgen, bellen we de

beroepspraktijkvormende instelling binnen het Albeda

baanbegeleider ingeschakeld. Eljiroy: ‘Die dringt er dan

ouders. We zoeken uit waar ze zijn en geven dat door

College in Rotterdam. Er werken ongeveer zestig studen-

wel op aan dat je je opleiding afmaakt.’ Amalia: ‘Maar

aan de coördinator. We houden ook bij hoeveel iemand

ten, vooral van de SMD-opleiding. In een grote ruimte zijn

onrechtmatig verzuimt, versturen brieven en melden bij

stagiaires in groepjes aan het werk op computers, zitten

de leerlingen-aanwezigheidsregistratie of bij de verzuim-

achter een balie, of zijn in een apart kamertje met een

coördinator.’

student in gesprek. Tijdens de stage worden de studenten

‘Ze realiseren zich niet
dat verzuim je een jaar
kan kosten’

begeleid door studieloopbaanbegeleiders. Deze docenten
voeren sollicitatiegesprekken en functioneringsgesprekken en beoordelen de stageopdrachten. ‘Het eerste half

‘Dat vind ik mooi aan dit
werk, soms kun je echt
iets verbeteren’

jaar hebben SMD-studenten nog geen stage’, vertelt
Remco Huizer, docent psychologie en rekenen en studieloopbaanbegeleider (slb-er). ‘In het tweede semester
lopen ze twee dagen per week stage en in leerjaar 2 en 3
drie dagen per week. Naast Voortijdig Schoolverlaten
hebben we binnen DIP ook andere productgroepen, zoals

12
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Herijking visie en beleid

We missen je nu altijd
en overal

Jongeren worden gemist. Niet pas na vier weken,
maar al na één uur. Dit uitgangspunt staat centraal in de
visie die nu landelijk is ontwikkeld. Werkgroepcoördinator

Ontwikkel een landelijke visie en een

Anne Hulzebosch: ‘Het mbo is een voorbereiding op de

richtlijn voor het verzuim van

arbeidsmarkt en ook daar worden werknemers gemist als

18-plussers. Zo luidde de opdracht aan

zij niet op hun werk verschijnen. De vraag ‘we hebben je

de werkgroep Herijking visie en beleid,
een van de werkgroepen binnen het

‘Laten zien dat je een
leerling mist, kan al
na 1 uur’

gemist, waar was je?’ moet dus ook op school direct
gesteld worden. Wat de vervolgactie zal zijn, volgt uit de
afspraken tussen school en RMC. Veel zal door school

project Verzuim 18+. Opvallend

opgepakt kunnen worden en school schakelt RMC in

gemotiveerd waren de gesprekspartners

zodra de problematiek de mogelijkheden van de school

de school, vaststelt dat er complexere problematiek

overstijgt of wanneer de startkwalificatie in gevaar komt.’

schuilgaat achter schoolverzuim. Hij of zij zal dan de

in de regio’s. Met name het streven naar
een landelijke richtlijn kon rekenen op
een warm onthaal.

ondersteuningsstructuur van de gemeente in de casus
Het project Verzuim 18+ heeft een beweging op
een gezamenlijke verzuimagenda opstellen. Daarmee

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

betrekken.

gang gebracht waarin RMC-regio’s en mbo-instellingen
Hulzebosch: ‘De verandering in taken hoeft niet per se

leggen zij de basis voor een verzuimaanpak 18- en 18+.

te leiden tot meer formatie. Als de afspraken ertoe leiden

Het uitgangspunt bij de concretisering is dat alle verzuim

dat het mbo zelf meer aan de slag gaat met leerlingen,

inzichtelijk is, want alleen dan kan een leerling gemist

kan dat taakverlichtend werken voor RMC. De verzuimre-

worden.

gistratie van scholen zou ook voor 18-plussers gekoppeld
moeten worden aan het Verzuimloket van DUO. Het

Formatierichtlijn
In het verlengde van een vernieuwde visie en nieuw

verzuim is dan zichtbaar voor de gemeente. RMC zou
alleen die meldingen te zien moeten krijgen waarmee ze

beleid, wordt ook de formatierichtlijn RMC onder de loep

aan de slag moet. De komende tijd zal onderzocht

genomen. De huidige richtlijn stamt uit 2005/2006 en

worden wat de impact is van de herijkte visie en richtlijn

is gebaseerd op een curatieve opdracht voor RMC. Nu de

op de formatie.’

focus op zowel preventief als curatief handelen komt te
liggen, heeft dat gevolgen voor de inzet van RMC’ers.
Er wordt gezocht naar een bandbreedte. Wat is de

Vanuit OCW wordt onderzocht of op termijn de

preventieve inzet, wat de curatieve en wat is de inzet van

Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie

RMC als schakel tussen onderwijs en sociaal domein?

en beroepsonderwijs aangepast moeten worden om

Die laatste rol van RMC wordt, zeker na de transities,

de richtlijn te bekrachtigen.

18
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‘Ons werk als VNG-ers staat in het teken van BOB: Beïnvloeden, Ontzorgen en Bekwamen. Ook nadat het project Verzuim 18+
is beëindigd, is het toch de bedoeling dat de ‘boodschap’ verder wordt gedragen. Dat zou je als ‘beïnvloeding’ kunnen zien:
wethouders en beleidsmakers overtuigen van het nut van de beweging (= aandacht voor 18-plussers) die door het project in gang
is gezet. Het resultaat van de aandacht vertaalt zich dan hopelijk in concrete maatregelen. Samen met Ingrado zullen we ons
inzetten om RMC-consulenten samen met mbo-medewerkers, via trainingen etcetera (nog beter) toe te rusten voor deze taak.’

+

belangrijker. De RMC-consulent is degene die, samen met

Jan Koster, beleidsmedewerker leerplicht Vereniging Nederlandse Gemeenten
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Opleidingen versterken
positie RMC-er
Het project Verzuim 18+ heeft een beweging op gang gebracht. Mbo en RMC werken in
steeds meer regio’s samen om verzuim en schooluitval van 18-plussers te voorkomen.
Dit betekent meer of andere taken voor de mensen die dit moeten waarmaken op de
werkvloer: de RMC-consulenten en -coördinatoren. Deskundigheidsbevordering was
daarom een belangrijk speerpunt binnen het project.
Tekst: Yolanthe van der Ree | Illustratie: Welmoet de Graaf

Jannette Klaver is coördinator

Jannette Klaver

van de projectwerkgroep

Consulent 2.0

Deskundigheidsbevordering.

Doelgroep:

Zij vertelt welke keuzes zijn

RMC-consulenten

gemaakt en tot welk aanbod

Opleider: JS Consultancy

dit leidde.

Aan het woord:

‘De samenwerking rond het

Minka Jongkind

verzuim van 18-plussers

Aantal deelnemers: 120

maakt dat ieders rol in het

(volledige training)

netwerk opnieuw bepaald

+ 22 (1 dag)

moet worden. We zijn in gesprek gegaan met coördinatoren
en consulenten. We vroegen hen waar zij behoefte aan

Inhoud?

hadden, waar ze scholing in wilden. Voor zowel de coör-

‘De training bestaat uit twee delen. Het eerste deel is kennis:

dinatoren als de consulenten was de positionering in het

ontwikkelingen in het werkveld, in politiek en wet- en

lokale en regionale netwerk belangrijk. De consulenten

regelgeving. Wat betekenen die voor ons werk? Wat is mijn

hadden bovendien behoefte aan meer handvatten in de

focus, waar maak ik me druk om en wat is de kopzorg van

gesprekken met jongeren. Wat is er nodig om hen te

een ander? En ook: Waar heb ik invloed op en waarop niet?

motiveren hun school af te maken? Ook de behoefte aan

Door je te verdiepen in de cirkels van invloed, leer je zien

intervisie was actueel.’

waarin en in wie je energie moet stoppen. Heel belangrijk;
ook om jezelf op de kaart te kunnen zetten.’

Na een offertetraject hebben drie opleiders een scholings-

‘De tweede dag staat in het teken van de gespreksvoering

aanbod ontwikkeld: JS Consultancy, Skils en Publiek

in het netwerk. De verschillende belangen staan hierbij

Domein. Hieronder komen zij aan het woord. Wat kwam

centraal. We gebruiken hiervoor het Thomas-Kilmann

er aan de orde in hun training en wat is hen opgevallen?

model. Dat gaat ervan uit dat het omgaan met tegenstrijdige belangen altijd een spanningsveld oplevert tussen
twee menselijke neigingen. Aan de ene zijde assertiviteit: de
wens om de (eigen) doelen centraal te stellen, de opdracht
te realiseren. Aan de andere kant de coöperativiteit: de
wens om de relatie goed te houden, om het proces soepel
te laten verlopen. Er worden vijf typen onderscheiden.

Laurens Verspuij, wethouder gemeente Tiel
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‘In regio Rivierenland is 1,6 procent uitval. Dat is
onder het landelijk gemiddelde. Dat is de betekenis
van het project: door de aandacht die er is voor dit
probleem breng je het verzuim verder naar beneden.’

+

De uil bijvoorbeeld toont begrip en is inlevend, maar
het duurt eindeloos voordat er een besluit genomen is.
De haai slaat met zijn vuist op tafel, zorgt dat hij krijgt wat
hij wil, maar heeft weinig aandacht voor de relatie. Door te
oefenen met het model, kunnen de consulenten vaststellen
waar ze zelf staan, maar ook beter inschatten welk type
gesprekspartner ze tegenover zich hebben.’
vervolg op pagina 18
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‘Landelijke aandacht voor verzuim 18+ zorgt voor meer bewustwording bij scholen, jongeren, ouders en gemeenten. De verzuimaanpak 18+ staat in de regio Rijnmond hoog op de agenda. Er is breed draagvlak bij regiogemeenten en mbo-scholen in de regio voor
de aanpak. Met nieuwe en aanvullende afspraken kunnen we gezamenlijk een impuls geven aan het terugdringen van het verzuim.’
Marco de Waal, beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs, Gemeente Rotterdam

‘De intervisie bestond uit drie bijeenkomsten en de groepjes

doen wat moet en niet terugdeinzen om daarbij buiten de

telden minimaal vier en maximaal zes deelnemers. In de

kaders te treden. Deelnemers kregen vervolgens de

rayons was er ’s morgens een themabijeenkomst in de

opdracht een creatieve actie te bedenken om hun werk op

grotere groep. Daar stonden vaardigheden voor intervisie

de kaart te zetten. Daar kwamen grappige ideeën uit zoals

centraal: hoe luister je, op welk niveau stel je vragen, welke

een VSV-item GTST in schrijven. De tweede dag was er een

kwaliteiten breng je in, enzovoort. Voor teams organi-

college van een hoogleraar bestuurskunde. Hoe breng je je

seerden we inleidingen op maat. In de middag gingen de

boodschap, wat is het goede moment en welke bestuurs-

intervisiegroepen dan aan de slag met persoonlijke

stijlen zijn er? Dat laatste is van belang om de RMC-

vraagstukken in het werk. Uitwisselen en leren van elkaars

coördinator meer zicht te geven op het type wethouder

ervaringen via een vaste intervisiemethodiek; daar draaide

waar hij of zij zaken mee moet doen. Ook ‘invloed zonder

Wat viel op?

persoon terug te koppelen. Dat is wennen en confronteert

het om. Systemisch leren kijken als team. Je bewust worden

macht’ stond op de agenda. Door je te verdiepen in de

‘Opvallend is dat de consulenten heel sterk op de relatie

mensen met hoe ze luisteren, dat ze vaak automatisch

van je professionele dilemma’s en die delen, dat is wat

ander, te appelleren aan wat voor hem of haar wezenlijk

zitten. Ze willen het goed hebben met elkaar. Het is goed je

focussen op wat ze missen of wat ze ergert. Ook is het voor

intervisie de RMC-er oplevert.’

van belang is, kun je meer bereiken dan je denkt. De

daarvan bewust te zijn. Verder viel de behoefte aan een

de ‘klager’ interessant om te merken wat een positieve

andere naam op. Er zijn zoveel verschillen in hoe de functie

terugkoppeling doet met de negativiteit.’

van RMC-consulent wordt ingevuld. Een goede naam zou

deelnemers oefenden dit aan de hand van een vragenlijst.

Wat viel op?

Ze leerden ook te denken in wisselgeld. Wat breng jij in dat

‘De grote betrokkenheid bij jongeren, het accent op de

voor de ander van belang is en wat wil je daarvoor terug?.’

duidelijk kunnen maken om welke professie het gaat, wat

‘De tweede dag staat in het teken van methodisch

uitvoering en weinig op teamontwikkeling. En de werkdruk

die persoon doet en kan. Ik verwacht dat het de positie in

oplossingsgericht vragen leren stellen. Hoe stel je je vragen

van de deelnemers! Velen had het moeite gekost om het

het netwerk kan helpen versterken.’

zo dat de ander erdoor in beweging komt? Een voorbeeld

intervisietraject te kunnen volgen. En degenen die de smaak

deelnemers zich de derde dag in management drives.

van zo’n vraag is Als ik je over 3 weken weer zie, wat zul je

te pakken hadden en meer bijeenkomsten wilden,

Er worden 6 typen leiderschap onderscheiden: de visionair,

In het kader van persoonlijke ontwikkeling verdiepten de

mij dan vertellen over wat je al geprobeerd hebt? De deel-

twijfelden of ze dat voor elkaar zouden krijgen. Over het

de bestuurder, de peoplemanager, de autoriteit, de

Oplossingsgericht en
motiverend werken
met jongeren

nemers gaan aan de slag met de vraagmethodiek die hier

algemeen durf ik te stellen dat de RMC-ers beperkt

ondernemer en de nestor. Ze geven inzicht in leiderschaps-

achter zit. Het soort vragen kun je uit je hoofd leren of op

gefaciliteerd worden als het gaat om hun professionele

stijl en drijfveren. Met behulp van een online test konden

een briefje bij je steken. Als je dat een tijdje gedaan hebt,

ontwikkeling. Opvallend was ook de mate waarin zij zich

de coördinatoren vaststellen welk type drive op hen van

Doelgroep:

maak je je die manier van gespreksvoering eigen en heb je

bewust zijn van de politiek-bestuurlijke context waarin zij

toepassing is. Dit kan behulpzaam zijn bij het bepalen van

RMC-consulenten,

dat mini-protocol niet meer nodig.’

werken. Sommigen zijn daar helemaal niet mee bezig. Een

de strategie en denken over de boodschap en de manier

belangrijke reden is dat ze er in het werk niet op worden

waarop die overbracht kan worden.’

verzuimmedewerkers mbo
Opleider: Skils

Wat viel op?

aangesproken. Hun positie in de context is onduidelijk of

Aan het woord:

‘De oplossingsgerichte gespreksmethodiek helpt concrete

onzichtbaar.’

Ulrika Léons

doelen te stellen en daadwerkelijk stappen te zetten en

Aantal deelnemers: 241

voorkomt dat je automatisch in de ‘reddersrol’ terechtkomt.

‘De manier waarop het werk gedaan wordt verschilt nogal

op het niveau van de jongere. Ze zijn hartstikke betrokken.

Want dat is echt een valkuil van deze beroepsgroep;

per regio. Door de permanente druk is er nauwelijks tijd en

En ze werken allemaal onder grote druk. Daar waar

Inhoud?

het zijn mensen met een heel groot hart. Als je in staat

ruimte om na te denken over de eigen rol en positie. Laat

regionaal gewerkt wordt, is de facilitering beter en is RMC

‘Oplossingsgericht werken is het tegenovergestelde van

bent een professionele afstand te nemen, bereik je meer.

staan om daarin te groeien. Maar ik denk dat er verandering

meer zichtbaar. De RMC-coördinator is het oliemannetje,

probleemgericht werken. In onze methodiek leren we

De deelnemers ervaren dat in deze training.’

op komst is. Door dit project is van alles aangeraakt. Veel

maar moet daarvoor wel positie kunnen innemen in het

mensen zijn bewuster geworden en in beweging gekomen.

netwerk.’

mensen kijken naar wat wél kan, wat al eerder heeft gewerkt
en naar wat er al aanwezig is aan kracht- en hulpbronnen.

Wat viel op?
‘Opvallend vaak formuleerden de coördinatoren hun doelen

Dit stopt niet meer. En 1 centimeter is genoeg om het begin

jongeren centraal. De kunst is om de vragen zo te formu-

Intervisie Plus voor
consulenten en voor
coördinatoren

leren dat ze de zelfwerkzaamheid prikkelen bij de ander.

Opleider: Publiek Domein

Leergang voor
coördinatoren

Contact maken is daarin een belangrijk vertrekpunt, evenals

Aan het woord: Ardi Roelofs

Opleider: JS Consultancy

bewust en methodisch bevragen.’

Aantal deelnemers:

Aan het woord:

142 (consulenten)

Ida Wildeboer

Naast de hier beschreven trainingen werden ook nog

+ 23 (coördinatoren)

Aantal deelnemers: 45

aangeboden: RMC en mbo: samen aan het werk

De coaching richt zich op hoe we dat kunnen versterken. In
de opleiding voor Ingrado staat de gespreksvoering met

‘De training beslaat twee dagen. De eerste dag gaat over de

‘De evaluatie maakte duidelijk dat de honger naar kennis en

van een bocht te hebben.’

vaardigheden groot is, maar dat een training van drie dagen

oplossingsgerichte basishouding. Dit betekent zicht hebben

te kort is om echt de diepte in te kunnen gaan. Daarom
zullen we een vervolg aanbieden tijdens RMC-dagen.’

(12 deelnemers) en Train de trainer (20 deelnemers).

op onze eigen drijfveren en overtuigingen die onze manier

Inhoud?

Ingrado is zich ervan bewust dat niet iedereen die dit

van coachen beïnvloeden. In feite oefenen we met ‘anders

Inhoud?

‘De leergang bestond uit drie dagen. Elke dag had een ander

wilde, binnen de projectperiode kon meedoen met de

leren luisteren’. Een van de korte ervaringsgerichte oefe-

‘We hebben de intervisie zowel in zes rayons als aan teams

thema: strategie, organiseren en persoonlijke ontwikkeling.

trainingen. De trainers hebben hun scholingsaanbod

ningen is bijvoorbeeld iemand een klaagzang laten houden

aangeboden. Wie verder wilde met intervisie op het werk,

Wat is een strategie, hoe bereik je je doelen en hoe verkoop

voor dit project ontwikkeld, maar kunnen dit na afloop

van drie minuten. De luisteraar krijgt de opdracht na afloop

kon vervolgens deelnemen aan de workshop Train de trainer.’

je je boodschap? Een spreker uit de leerplichtpraktijk

van het project ook blijven aanbieden. Ingrado onder-

prikkelde de deelnemers met zijn onconventionele aanpak:

zoekt in welke vorm dit zou kunnen.

een compliment te geven of een krachtbron van die

18
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10 vragen aan...

Jet Bussemaker,

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

‘Zorg dat jongeren
zich gemist voelen,
zoek ze op en
spreek ze aan’

1. Landelijk is de wens ontstaan
het verzuim van leerlingen van
18- én 18+ gelijk te behandelen
om zo uitval te voorkomen.
Hoe kijkt u aan tegen deze
ontwikkeling?

aanpak voor jongeren in een
kwetsbare positie?

optie is, de beroepsvaardigheden

‘Ik wil dat we alles op alles zetten om

gewaardeerde plek in te nemen op

jongeren die kwetsbaar zijn beter voor

de arbeidsmarkt. Ze krijgen taal- en

te bereiden op een zelfstandige en

rekenles op maat, gericht op het werk

waardevolle positie op de arbeids-

dat ze gaan doen en er komen meer

‘Ik zie dit als een positieve ontwikke-

markt en in de samenleving. Daarom

begeleiders die jongeren beter moeten

ling. We zien nu al dat bijna 70 procent

ga ik mbo-scholen bij wet verplichten

helpen bij hun overgang naar werk.’

van de RMC-regio’s een afspraak

om regionaal te gaan samenwerken

heeft gemaakt met mbo-instellingen

met gemeentes en middelbare

om alle verzuim vanaf 16 uur te

scholen. Daarnaast verruim ik de taak

melden. Daarnaast ben ik te spreken

van de RMC-regio’s om ook kwets-

over de samenwerking van 32 mbo-

bare jongeren uit het praktijkonder-

8. Hoe kijkt u aan tegen
publiek-private samenwerking
rondom jongeren in kwetsbare
posities?

instellingen met de RMC-regio’s aan

wijs en voortgezet onderwijs extra

‘Ik wil dat bedrijven meer hun

een gezamenlijke verzuimagenda.’

kansen te bieden en voor hen een

verantwoordelijkheid nemen en

sluitend regionaal vangnet te vormen.’

actiever gaan investeren in deze

2. Welke correlatie is er volgens u tussen verzuimregistratie 18-plus en schooluitval?

groep jongeren. Willen we dat onze
mbo-studenten nu gemotiveerd

‘Ik zie een directe relatie tussen de

5. Hoe realistisch zijn we over
de perspectieven van sommige
groepen jongeren?

verzuimregistratie van 18-plus en het

‘Voor een deel van de jongeren is het

moeten we zorgen dat de plek waar

verminderen van schooluitval. Mede

direct halen van een startkwalificatie

zij onderwijs krijgen zoveel mogelijk

dankzij betere registratie is het percen-

te hoog gegrepen, omdat hun capa-

lijkt op hun toekomstige werkvloer.

tage 18-jarigen dat vorig schooljaar

citeiten niet helemaal overeenkomen

Dat zij leren werken met de nieuwste

zonder diploma de schoolbanken

met de eisen die worden gesteld. Of

apparatuur.’

verliet met 11 procent afgenomen.

omdat hun persoonlijke situatie dat

Dat is een resultaat om op door te

op dit moment niet mogelijk maakt.

pakken, zodat we ook die andere

Dat leidt tot frustratie bij deze

jongeren weer op het juiste spoor

jongeren, hun ouders en hun docen-

9. En wat is er nodig om van die
samenwerking een succes te
maken?

krijgen. Zorg dat zij zich op school

ten. Niet zelden leidt deze frustratie

‘Daarvoor zijn vaak flinke investerin-

gemist voelen, zoek ze op en spreek

tot schooluitval, geen diploma op zak

gen nodig, die zonder hulp van het

ze aan. Denk minder in cijfers en meer

en werkloosheid.’

regionaal bedrijfsleven niet mogelijk

in gezichten.’

3. Wat kunnen volgens u
Ingrado, MBO Raad en de
VNG samen betekenen bij
de aanpak Verzuim 18+?

komen op de arbeidsmarkt, dan

zijn. Om dat te stimuleren wil ik het
regionaal investeringsfonds openstel-

‘Ik vind dat we jongeren meer moeten

jongeren een passende plek op de

aanspreken op hun eigen talenten en

arbeidsmarkt willen creëren.’

len voor bedrijven die voor deze groep

hen moeten opleiden voor een

‘Een sluitend regionaal netwerk

diploma dat laat zien wat zij in huis

waarbij gemeenten samenwerken

hebben. Daarom kunnen jongeren die

10.Welk advies heeft u voor
Ingrado op weg naar 2020?

met scholen en andere betrokken

moeite hebben met het mbo op niveau

‘Ingrado kan als een spin in het web

partners is onmisbaar voor een

1 en 2 voortaan een vakdiploma halen.

overzien waar de samenwerking

adequate aanpak van het verzuim

Voor niveau 2 is dat een startkwalifi-

tussen gemeenten en onderwijs goed

van 18-plussers. Ingrado, MBO Raad

catie. Door invoering van dit nieuwe

gaat en wat kan worden verbeterd.

en de VNG kunnen hieraan bijdragen

diploma wordt deze groep beoor-

Door deze functie is Ingrado een van

door hun leden te stimuleren om

deeld op wat zij wél kunnen in plaats

de belangrijkste spelers in het netwerk

niet alleen het verzuim aan te pakken

van afgerekend op wat ze níet

van partijen die moeten samenwer-

maar ook en vooral passende

kunnen.’

ken om jongeren in een kwetsbare

4. Welke ontwikkeling ziet u
voor de RMC-functie de komende jaren in het licht van de
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blijven en straks goed beslagen ten ijs

6. Wat moet het streven zijn
voor deze jongeren?

begeleiding aan te bieden.’

20

die ze straks nodig hebben om een

positie te helpen. Het zou mooi zijn

7. Wat zou het voordeel kunnen
zijn voor kwetsbare jongeren?

als we scholen en gemeenten meer

‘Zo leren die jongeren, voor wie verder

laten profiteren. Ik zou graag zien dat

doorstromen binnen het mbo nu geen

Ingrado daar het voortouw in neemt.’

van elkaars succesverhalen kunnen
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Een van de muzikanten vertelt dat er in de jazzworkshop steevast te weinig studenten komen opdagen. ‘In
plaats van drie bands maken we er dan maar één. Dat is
jammer. Er worden wel sancties op gezet. Als je drie keer
niet bent geweest, haal je je periode niet. Maar ik vind dat
niet streng genoeg. Iedereen moet leren dat het belangrijk
is dat ze er zijn. Als er van mijn band iemand niet komt
opdagen, bel ik hem één keer op waarom hij er niet is. Is ‘ie
er de volgende keer weer niet, dan zoeken we een ander.
Discipline is wat telt in dit vak. Veel meer nog dan talent.’
Het pleidooi van deze mbo’er wordt van harte ondersteund door Felix, deze periode gastdocent en zelf muzi-

‘Dit project gaat over
We missen je.
Zorg dus dat je er bent.’

kant. ‘Je hebt niks aan dat ene grote talent dat er nooit is.
Je moet er zijn, keihard werken en dan kom je er wel.’

‘Dit project gaat over We missen je. Zorg dus dat je er bent.
Als je niet komt opdagen, verneuk je de ander. Je bent er

Zware discussie
De studenten podium- en evenemententechniek

op de afgesproken momenten. Klaar! Mensen die
onbetrouwbaar blijken te zijn, zal ik niet de hand boven

kunnen een afwezige student iets beter opvangen.

het hoofd houden. Ik ga niet liegen. Als later een stagebe-

Als iemand niet komt opdagen, moeten de anderen een

drijf me informatie over je vraagt, vertel ik precies hoe het

stapje bij zetten. ‘Alleen degene die een leidinggevende rol

zit. Hou daar rekening mee.’

heeft, wordt direct gemist. Daarom spreiden we die taken
meestal over meerdere personen. Er wordt bij ons wel
degelijke iets van gezegd als iemand het laat afweten,

Mbo-studenten maken slotspektakel

Voorstelling
De voorstellig moet muziek, dans, video en licht- en

maar het duurt wat langer voor we iemand echt missen.

geluidstechniek bevatten. En mag spectaculair worden.

Er volgt dan een zware discussie. Nee, geen ruzie, maar

De groepen zullen los van elkaar ontwerpen, werken en

wel een echt zware discussie.’

repeteren en uiteindelijk zal het één geheel worden. Het

‘Je moet er gewoon zijn,
ook voor de ander’

mag leuk worden, benadrukt Kregel. ‘Heel leuk, ook om te

Maak een groot spektakel van 15 minuten rond het thema We missen je. Zo luidde de opdracht die
40 studenten van Noorderpoort Kunst & Multimedia in Groningen kregen. De productie zal opgevoerd
worden als openingsact van de slotconferentie van het project Verzuim 18+ op 24 maart. Een grote
en heel spannende opdracht voor deze mbo’ers uit alle leerjaren.

diegene er niet was. Het is pauze, maar de studenten

lachen. Niet alleen maar serieus.’
De allereerste opdracht is elkaar te filmen met de
smartphone en te vertellen over een moment waarop je
iemand gemist hebt. Het thema wordt verbreed. Het mag
over de liefde gaan, over school, over sport, over vriendschap, over alle situaties waarin je iemand nodig had en
zwermen direct in tweetallen uit. Smartphone in de
aanslag. Gastdocenten en regisseurs zetten ondertussen
voorzichtig de eerste contouren van een verhaallijn neer…

en ‘ik kwam alleen nog om proefwerken te doen’. Om te

de vraag hoe zij dit thema kunnen verbeelden. Samen met

Dus dan mis je diegene. We bellen meteen op ‘waar ben

eindigen met hoe blij ze zijn dat er op deze school ook in

eindregisseur en docent Koos Kregel, coördinator van het

je, je moet er zijn voor ons.’ Een ander: ‘Een project is

de gang gevraagd wordt hoe het met je gaat, dat er echt

impresariaat Marieke Voorzee en met vier gastdocenten

emotioneel geladen. Het is een proces dat je met elkaar

contact is en dat je je echt gezien voelt. Dat helpt, zeggen

die de komende weken met hen zullen werken.

doorloopt. Je kunt niet zomaar iemand jouw plek laten

ze als uit één mond. Het helpt om het vol te houden en er

innemen.’ En: ‘Ik word altijd bijna meteen gebeld waarom

altijd te zijn.

Met elkaar
Als eerste wordt de vraag gesteld welke associaties

ik er niet ben. Vind ik niet echt nodig trouwens, want dan
heb ik bijvoorbeeld gewoon een griepje. Maar het is ook

Noorderpoortdocent en eindregisseur Koos Kregel

het thema We missen je bij de studenten oproept. Een van

wel weer fijn dat er aan je gedacht wordt. Dat schept een

rondt de brainstorm over het thema af en laat geen

de artiesten laat weten dat iedereen die niet op school

fijne sfeer. Deze school is teamsport.’

onduidelijkheid bestaan over de aanwezigheidsplicht.
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‘Het project Verzuim 18+ betekent dat we nog
meer mogelijkheden hebben om zaken te formuleren
en samen af te stemmen. Het is een kans om mensen bij
elkaar te brengen, uit het onderwijs en van de gemeente.’

18

van elkaar. Als iemand er niet is, kun je niet aan het werk.

im

snel na 24 maart een filmpje te bekijken zijn.

evenemententechnici en av-producenten in spe zich over

u

in je kut-school’ tot ‘dan zoek ik het toch lekker zelf uit’

z

Hou www.ingrado.nl in de gaten. Daar zal

verschijnt gemist wordt. ‘Je bent hier hartstikke afhankelijk

Dus buigen de artiesten, muzikanten, podium- en

er

Nieuwsgierig naar het resultaat?

uitmaakte of ze er wel of niet waren. Van ‘stik dan maar

v

zij in het verleden niet gemist werden, waar het niet

Tekst: Yolanthe van der Ree | Foto’s: Noorderpoort Kunst & Multimedia

+

Vrij uitgesproken zijn de studenten over scholen waar

Jo-Annes de Bat, wethouder gemeente Goes
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Verzuimpreventie Koning Willem I College

Korte lijntjes en praten
met leerlingen

Tekst: Peter Zunneberg | Foto’s: Tess Blom | Illustratie: Welmoet de Graaf

Marijke Mahieu, van de afdeling leerplicht van de
gemeente ’s-Hertogenbosch is twee dagen in de week
aanwezig op het Koning Willem I College, maar ook collega’s
uit omliggende gemeenten zijn geregeld present. ‘Daar zijn
we zes jaar geleden mee begonnen, toen nog alleen voor de

‘Het maakt niet uit of je jonger of ouder dan 18 bent, als je meer dan zestien uur over vier
weken verzuimt, wordt dat gemeld.’ Op het Koning Willem I College in Den Bosch is het

16- en 17-jarigen. Dus die jongeren werden niet meer voor
een gesprek uitgenodigd in het stadskantoor, maar hier in

enkele afdelingen, namelijk daar waar het risico op uitval

hun vertrouwde omgeving.’

groter is, preventieve gesprekken met de leerplichtambte-

zo klaar als een klontje. ‘Alle leerlingen hier op school moeten zich houden aan de regels’,
stelt Reinoud van Uffelen, die namens het Koning Willem I College programmamanager
VSV in Noord-Oost Brabant is. Maar hoe daar mee omgegaan wordt is bijzonder.

‘Het landelijk project
Verzuim 18+ is een
erkenning van onze manier
van werken’

naar ingevoerd. Het ligt er maar net aan wie er dan aanwe-

Vertrouwde omgeving
Die vertrouwde omgeving is het Studenten Succes

zig is, het hoeft dus niet een leerplichtambtenaar uit je eigen
gemeente te zijn.’

Centrum van het Koning Willem I College. ‘Hier zitten ook
onze studieadviseurs, onze zorgteammedewerkers en het

In die gesprekken wordt samen met de leerling gekeken

schoolmaatschappelijk werk’, vertelt Van Uffelen. ‘Het grote

wat er aan de hand is en wat er eventueel nodig is. Mahieu:

voordeel daarvan is dat de lijntjes erg kort zijn. Als Marijke in

‘Als een leerling een verkeerde richting heeft gekozen, kijken

een gesprek met een leerling het idee krijgt dat die leerling

we of er via een stage of betaald werk een mogelijkheid is

beter op zijn plaats zou zijn in een andere richting, loopt ze

om de periode tot de start van de nieuwe opleiding, te

even bij de betreffende studieadviseur langs, want die zit

overbruggen.’ Vaak is het advies om dan algemene vakken

een paar meter verderop.’

te blijven volgen, zeker als de leerling daar niet heel erg sterk
in is. ‘Dat is beter dan tegen een leerling te moeten zeggen

‘In het begin werden we wel vreemd aangekeken door

kom over een half jaar maar terug. Dan weet je zeker dat je

docenten’, vertelt Marijke Mahieu. ‘Wat komen jullie hier

hem kwijt bent.’ Om dergelijke noodoplossingen te

doen, waar bemoeien jullie je mee, op die manier. Maar al

vermijden pleit Mahieu voor meer instapmomenten in het

snel bleek dat de contacten met leerlingen hier op school

mbo. ‘Als je in augustus en in februari aan een opleiding

veel soepeler verliepen.’ Waar in die begintijd de verant-

kunt beginnen, is de kans kleiner dat leerlingen uitvallen.’

woordelijkheid voor verzuim uitsluitend bij de leerling gelegd
werd, is dat door de jaren heen veranderd. Van Uffelen: ‘Wij

Melding

weten natuurlijk ook dat om leerlingen binnen te houden

Mocht een leerling het toch zo ver laten komen, dat er

het onderwijs inspirerend en vernieuwend moet zijn. Dus

een melding naar leerplichtzaken gaat, dan komen Jeane

daar is veel aandacht voor.’

Rattan en Judith Kerkhof in actie. ‘Eerder moesten docenten
zelf uitzoeken waar een leerling woonde, vervolgens onder

Stok achter de deur
‘Ik hoor regelmatig collega’s zeggen, dat ze de Leer-

welke gemeente die woonplaats valt en dan een melding
doen. Nu doen wij dat’, zegt Rattan. ‘En omdat we leerlingen

plichtwet niet meer als stok achter de deur hebben zodra

niet alleen hier direct uit de regio hebben, maar ook uit

jongeren 18 worden’, zegt leerplichtambtenaar Mahieu. ‘Ze

Tilburg, Nijmegen en zelfs uit Utrecht en Den Haag’, vult

ervaren dat als een gemis. Ik zie dat niet zo. Eigenlijk maakt

Kerkhof aan, ‘zag je eerder nog wel eens dat een docent de

het niet uit hoe oud ze zijn, als je serieus met leerlingen

moed opgaf en de melding bleef liggen.’

praat blijken ze allemaal wat te willen bereiken in het leven.
En als je ze daarmee weet te motiveren heb je die wettelijke
stok helemaal niet nodig.’
Dat gesprek met Mahieu of een van haar collega’s komt
er zodra de school een melding doet bij leerplichtzaken.
Liever nog ziet de school het helemaal niet zo ver komen.
Vandaar dat tutor en zorgcoördinator Sjarai van Butselaar
strengere criteria hanteert. ‘Zodra een leerling 10 uur heeft
verzuimd, trekken wij al aan de bel bij de mentor, die dan
een gesprek heeft met de leerling. Dus nog voor er daadwerkelijk een melding bij leerplichtzaken nodig is, proberen
we er al achter te komen wat er aan de hand is en wat de
reden van het verzuim is. Om die reden hebben we op
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De gesprekspartners, met o.a. Marijke Mahieu (in het groen) en Reinoud van Uffelen (uiterst rechts)
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Rechten & plichten
Dat laat zien dat we geven om onze leerlingen, maar ook

In deze rubriek informeert Carolien de Bruin, juridisch adviseur van Ingrado, u over actuele

dat we hebben opgemerkt dat hij of zij er niet was.’

juridische zaken. Hebt u ook een vraag? Gebruik het vragenformulier op www.ingrado.nl

Ook alle ziekmeldingen worden in het systeem van de

en u krijgt per mail of telefoon antwoord.

school geregistreerd. Als er sprake is van een patroon,
bijvoorbeeld altijd ziek op maandag of altijd ziek bij een
bepaald vak, dan gaan we vragen wat er aan de hand is.
Ook houden we bij wie er ziek meldt. ‘Officieel is de regel
dat wie nog thuis woont, moet worden ziek gemeld door de
Marijke Mahieu in gesprek met een leerling

ouders’, zegt Van Butselaar. ‘Maar leerlingen van 18 en
ouder mogen zich ook zelf ziek melden. En niet elke afdeling

‘We missen je laat zien
dat je er ook toe doet als
je eenmaal 18 bent’

hanteert de regels even strikt.’
Van Uffelen vindt het goed dat de leerplichtambtenaar/
RMC-consulent als critical friend in school aanwezig is.
‘Marijke kent de school en weet welke afdeling recht in de
leer is en welke minder.’ Marijke Mahieu: ‘Ik begrijp docenten

Dat leerlingen van 18 jaar en ouder ook een brief krijgen

die zeggen meer tijd kwijt te zijn met jongeren die er niet zijn

van de gemeente, maakt vaak al indruk. Dat ze niet

dan met jongeren die er wel zijn, heel goed. En ik snap dat

verplicht zijn om gehoor te geven aan een uitnodiging voor

dat heel frustrerend is. Aan de andere kant kunnen ze niet

een gesprek doet er voor de meesten niet toe. Volgens

alles even bij mij over de schutting kieperen. Ik kan ook niet

Mahieu is zij vaak de laatste die nog naar een leerling wil

toveren. Dat zinnetje We missen je moet je ook zien als een

luisteren. ‘Meestal hebben de ouders het al opgegeven. Die

stukje erkenning voor de leerlingen. In een ideale wereld

hebben vaak al een geschiedenis met ouderavonden en zo

wordt er geen leerling gemeld en komen ze allemaal met

achter de rug. Die denken ‘hij is nu 18, hij zoekt het maar uit’.

plezier naar school. Eigenlijk wil je gewoon voorkomen dat

om de kwalificatieplicht te verlengen

Maar dat er iemand is die deze leerlingen serieus neemt, die

leerlingen bij leerplicht/RMC gemeld moeten worden.’ En

van 18 naar 21 of zelfs 23 jaar. School-

luistert naar wat zij zelf willen en ze helpt met zoeken naar

dus werkt de school er ook op andere manieren aan om te

gang zou daardoor ook voor jongeren

Op 1 januari 2015 is de Participa-

een oplossing, dat doet ze vaak erg goed. En daarbij hebben

laten zien dat ze om de leerlingen geeft. ‘Dat zit bijvoorbeeld

van 18 jaar en ouder een verplichtend

tiewet in werking getreden waarmee

we ook nog allerlei dwarsverbanden. We vragen bijvoor-

in de nascholing van docenten’, zegt Van Uffelen, ‘in cursus-

karakter krijgen. Doel: terugdringen

de gemeente verantwoordelijk is

werk schrijft de Participatiewet voor

beeld of het jongerenwerk eens wil gaan kijken wat er aan

sen hoe zij beter met leerlingen kunnen communiceren, hoe

voortijdig schoolverlaten en meer

voor mensen met arbeidsvermogen

dat jongeren alle werk dat aangebo-

de hand is. Zij zijn gewend om jongeren thuis of op straat op

ze het mentoraat beter kunnen invullen, dat soort dingen.’

jongeren met een startkwalificatie

die ondersteuning nodig hebben.

den wordt, moeten accepteren. De

de arbeidsmarkt op. In 2013 heeft

Voor jongeren van 18 tot 27 jaar die

maximale reistijd per dag is bepaald
op drie uur!

Verlenging kwalificatieplicht
Regelmatig gaan er stemmen op

te zoeken. En dan krijgt die jongere toch het gevoel er wel
degelijk toe te doen.’

Advies

handen en voeten in het project

ficeerd moet zijn. Een havo-diploma

Verzuim 18+.

is niet geldig, een mbo-2 diploma
wel. De havisten moeten dus een

Participatiewet

het ministerie OCW een inventarisa-

een uitkering aanvragen, geldt een

‘Eigenlijk deden we alles al, wat nu in het project is

tie gedaan naar de wenselijkheid en

zoekplicht van vier weken. In die vier

vervolgopleiding gaan doen.
Wat betreft het aanvaarden van

Studiefinanciering

voorgesteld’, zegt Van Uffelen. ‘Het is voor ons een erken-

mogelijkheid van een wetswijziging

weken krijgen zij geen uitkering en

de uitval- en verzuimcijfers de afgelopen jaren steeds verder

ning dat we goed bezig zijn.‘ De manier van werken van het

die verlenging mogelijk maakt. De

moeten zij actief op zoek naar werk

Volgens de wet zijn scholen

zien dalen. Wat daarbij volgens Van Uffelen ook geholpen

Koning Willem I College komt ook terug in een advies dat de

uitkomst is glashelder: verlenging

of opleiding. School is hierbij voor-

verplicht verzuim van leerlingen van

heeft is een ander registratiesysteem. ‘We hadden een

projectwerkgroep Herijking, visie en beleid, waar Van

van de kwalificatieplicht is onbetaal-

liggend omdat jongeren tot 27 jaar

18 jaar en ouder te melden zodra zij

systeem dat aanwezigheid registreerde, maar zijn overge-

Uffelen deel van uit maakt, gaat geven aan Ingrado en het

baar. Het zou alleen al structureel 50

recht hebben op studiefinanciering.

vier weken zonder reden afwezig zijn.

stapt op een systeem dat afwezigheid registreert. Dat is

ministerie. Of zoals Mahieu het recht uit het hart zegt: ‘Het

extra formatieplaatsen nodig maken.

Studiefinanciering is hiermee een

Sommige jongeren komen voor die

gekoppeld aan het dossier van iedere leerling. Dus of een

kan toch niet zo zijn dat leerplichtambtenaren/RMC-ers

Ingrado denkt dat verlenging van de

voorliggende voorziening op een

termijn verstreken is één dag naar

mentor nu een gesprek heeft met een leerling of met de

straks weer leerlingen gaan ontbieden voor een gesprek

kwalificatieplicht niet nodig is.

uitkering. Pas als een jongere kan

school en behouden zo hun studiefi-

leerplichtambtenaar, ze kunnen altijd direct zien hoe de

op het gemeentehuis of het stadskantoor. Dan doe je

“Geen oplossing, nog wel een

aantonen dat hij of zij niet leerbaar is,

nanciering. Scholen kunnen jongeren

zaken ervoor staan.’

erg veel van wat we nu hebben bereikt teniet.’

probleem” luidt het standpunt.

zal de gemeente overgaan tot het

die dit herhaaldelijk doen, uitschrij-

Zie www.ingrado.nl/actueel/news/

verstrekken van een uitkering

ven waardoor zij niet langer in

Met deze benadering heeft het Koning Willem I College

‘We missen je’

een beterschapskaartje dat de volgende dag op de mat ligt.
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aanmerking komen voor studiefinanElke gemeente voert eigen beleid

ciering. Het (dreigen met) intrekken

van schooluitval zullen meer

wat betreft prestatieniveau dat

van de studiefinanciering is een

jongeren een startkwalificatie halen.

jongeren moeten halen. Zo hanteert

wettelijke middel om jongeren onder

Dit betekent ook tijdig en adequaat

de gemeente Dronten een hbo-

druk te zetten hun opleiding te

reageren op schoolverzuim waarbij

diploma als streefniveau. De streef-

voltooien.

onderwijs en RMC nauw samenwer-

norm van de gemeente Spijkenisse

ken. Deze preventieve aanpak krijgt

is dat iedere jongere arbeidsgekwali-

18
im
u

Ien Blaasse, hoofd RBL Goes

z

leerling wordt ziek gemeld’, vertelt Van Butselaar, ‘sturen we

de maatregel van het Koning Willem I College om dit

er

zinnetje vorm te geven, is bij ziekmeldingen. ‘Zodra een

‘Het project Verzuim 18+ verstevigt de aanpak
die wij al een jaar of drie binnen Zeeland neerzetten
samen met het mbo, namelijk: bij de aanpak van
verzuim geen onderscheid maken tussen 18- en 18+.’

de toevoeging We missen je. De meest in het oog springen-

Door flink te investeren in preventie

v

Een van de pijlers van het project Verzuim 18+ zit hem in

kwalificatieplicht_niet_naar_23_jaar.
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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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