Betreft: Reactie Ingrado op internetconsultatie doorbraakaanpak

Geachte lezer,
Hieronder vindt u onze reactie op het wetsvoorstel ‘doorbraakaanpak onderwijs en jeugdhulp ter
voorkoming van onderwijs en verzuim’. We hebben het voorstel kritisch bekeken, uiteraard in de
veronderstelling hiermee een bijdrage te leveren aan het doel van deze wetswijziging.
Allereerst willen we onze complimenten overbrengen over de zorgvuldigheid waarmee dit wetsvoorstel
tot stand is gekomen en de wijze waarop deze zorgvuldigheid zichtbaar is geworden in de memorie van
toelichting.
Het wetsvoorstel heeft als doel om samenwerkingsverbanden (SWV) passend onderwijs beter toe
te rusten om verzuim en schooluitval samen met schoolbesturen en gemeenten tegen te gaan.
Enerzijds door een expliciete wettelijke taak voor het SWV te regelen waardoor het mogelijk wordt om
gegevens te delen. Anderzijds door samenwerkingsverbanden en gemeenten te verplichten om een
zogenoemde gezamenlijke ‘doorbraakaanpak’ vast te leggen. Ingrado ondersteunt de gedachte dat de
samenwerkingsverbanden deze wettelijke taak krijgen, waarbij ze door een intensieve samenwerking
met de gemeente middels de doorbraakaanpak worden geholpen.
Onlangs is bij een bijeenkomst (14 december 2020) over de samenwerking tussen scholen, Inspectie
van het Onderwijs en leerplicht benadrukt dat samenwerking tussen deze partijen in de regio van
cruciaal belang is om verzuim terug te dringen. De drie organisaties waren daarbij van mening dat
om deze samenwerking succesvol te maken de aanpak zich moet richten op het geoorloofd én
ongeoorloofd schoolverzuim. Een registratie van deze bijeenkomst is te zien op de website van Ingrado
(www.ingrado.nl).
Ingrado is erg content met de passage over het geoorloofd verzuim en de oproep om ook hier afspraken
over te maken in het doorbraakoverleg. De aandacht voor geoorloofd verzuim vinden we hierin erg
belangrijk. In dezelfde passage geeft u aan dat een leerplichtambtenaar ouders en leerling preventief
kan oproepen om hen te wijzen op de mogelijke consequenties van “doorgaan met het gedrag”. Op
zich kan dit een onderdeel zijn van het werk van een leerplichtambtenaar, echter door het preventieve
werk op deze wijze te beschrijven ontstaat ons inziens een onevenwichtig beeld van het werk van de
leerplichtambtenaar. Het ondersteunen en adviseren van de leerling, ouders en school op het gebied
van verzuim en de preventie hiervan, gebeurt in de meeste gevallen minder dwingend dan zoals het nu
in deze passage is omschreven. In de laatste alinea van pagina 17 uit de memorie van toelichting is, wat
Ingrado betreft, de rol van een leerplichtambtenaar genuanceerder en treffender omschreven.
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Over de besluitvorming van de financiering een passende plek wordt op pagina 14 aangegeven dat hier
vooraf afspraken over gemaakt worden door gemeenten en samenwerkingsverbanden. Ook hierbij
geldt dat het in de meeste gevallen geen probleem zal vormen hoewel dit voor een aantal regio’s
wellicht een probleem kan zijn. Wij geven de suggestie mee om goede voorbeelden van deze afspraken
te delen met alle samenwerkingsverbanden en gemeenten. We zijn op de hoogte dat in verschillende
regio’s de ruimte binnen regels wordt opgezocht om financiële ruimte te creëren die een bijdrage
leveren aan het recht op onderwijs en ontwikkeling van het kind en de jongere. Ingrado pleit er voor dat
deze ruimte blijft bestaan en vaak een voorbeeld en inspiratie kan zijn voor andere regio’s.
Tot slot geeft u aan dat het streven is om op 1 augustus 2022 dit wetsvoorstel in werking te laten treden
waarbij eerder anticiperen, wanneer dit mogelijk is, wordt toegestaan. Ingrado is natuurlijk bereid om
goede regionale en lokale voorbeelden hiervan te delen. Daarnaast is Ingrado van harte bereid om in de
aanloop van deze wetswijziging ondersteuning aan te bieden. We kunnen hierbij de verbinding vormen
tussen beroeps -en beleidspraktijk. Daarnaast hebben we een verbindende rol tussen het domein
onderwijs en gemeente. We zijn er van overtuigd dat deze wetswijziging alleen het beoogde effect zal
hebben wanneer hier regionaal in de praktijk ook een vervolg aan gegeven wordt. Voor de regio’s die al
op deze wijze intensief samenwerken betekent dat zij een voorbeeld functie hebben, de regio’s die nog
niet zo ver zijn, moeten kunnen rekenen op ondersteuning.
Vanzelfsprekend zijn wij bereid onze reactie indien gewenst nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
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