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Inleiding
Ingrado maakt zich op voor een nieuw jaar vol beweging.
Beweging in de vereniging, beweging in de bescherming
van het recht op onderwijs en ontwikkeling. Daar worden
we toe uitgedaagd door de leden, de ketenpartners en ook
door het ministerie van OCW. Aandacht voor aanwezigheid
en aandacht om voortijdige schooluitval te voorkomen zijn
de speerpunten in de aanpak van de bewindspersonen. De
voornemens van zowel minister Wiersma als minister Dijkgraaf
en de intentie van alle gemeenten en RMC regio’s om iedere
jongere een kans te geven zich naar vermogen te ontwikkelen
en kwalificeren onderstrepen we in dit jaarplan en hebben we
vertaald in concrete projecten en resultaten.
Het recht op onderwijs en ontwikkeling blijft om aandacht
vragen. Ook na de pandemie, want juist na de pandemie zien
we hoe kwetsbaar die kansen op onderwijs en ontwikkeling
zijn. Onze leden, alle gemeentelijke afdelingen leerplicht en
RMC, blijven zich hard maken voor die kansen op onderwijs
en ontwikkeling. Vanuit het kenniscentrum Ingrado leveren
we daar graag een bijdrage aan met de programma’s en
resultaten zoals we hebben beschreven in dit jaarplan. Als
vereniging Ingrado kunnen we door de samenwerking met
de leden, alle gemeenten en RMC regio’s, actief meedenken,
ontwikkelen en agenderen bij alle ontwikkelingen waar we bij
de bescherming van het recht op onderwijs en ontwikkeling
voor staan.
In het jaar 2023 willen we beter zichtbaar maken hoe we als
vereniging met een kenniscentrum in verbinding blijven met
onze leden, ketenpartners en ministeries. Met die wetenschap
presenteer ik je dit jaarplan met de titel: ‘Op Koers’. Het eerste
jaarplan dat ik je, met het team van Ingrado, als bestuurder
mag aanbieden. Met deze titel geven we aan dat we op koers
zijn volgens ons vijfjarenplan ‘Koersvast op weg naar 2025’.
Het is een jaarplan volop in beweging in het jaar dat de
vereniging Ingrado 40 jaar bestaat. Dat heuglijke feit zullen
we niet onopgemerkt aan ons voorbij laten gaan.

Corien van Starkenburg
bestuurder Ingrado
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Onze missie:

Iedere jongere heeft 
recht op ontwikkeling.

Daar maken wij werk van!

P

Programma’s

Ingrado werkt vanuit 4 programma’s die nauw onderling met elkaar verbonden zijn. De programma’s hebben een
inhoudelijke overlap, via het programma Lerend Netwerk en Communicatie wordt aan kennisdeling en uitwisseling
tussen partners en leden van Ingrado van de overige programma’s gewerkt.

Programma 1 ‘Verbinding en Ontwikkeling’
Programma 2 ‘Lerend Netwerk en Communicatie’
Programma 3 ‘Kennis en Vakmanschap’
Programma 4 ‘Data en Onderzoek’

Dit jaarplan beschrijft per programma de activiteiten die we willen ontplooien en welke resultaten we willen behalen.

Ingrado, de vereniging voor leerplicht en RMC, zet zich
in voor de bescherming van het recht op onderwijs en
ontwikkeling van jongeren.
Dat doen we door op verschillende niveaus (landelijk,
regionaal en lokaal) te agenderen, faciliteren, informeren
en te verbinden met als doel:
• het voorkomen van (langdurig) verzuim en schooluitval;
• het bevorderen van de maatschappelijke participatie/
de ontwikkeling van jongeren die desondanks toch
zijn uitgevallen.
We richten ons daarbij op de volgende thema’s:
• Beleid, wet- en regelgeving;
• Verbinding en samenwerking met onderwijsinstellingen,
ouders en jongeren;
• Versterking van de samenwerking van leerplicht
en RMC met partners in het sociaal domein.
Vanuit het kenniscentrum werkt Ingrado aan de
doelstellingen en resultaten zoals deze door de
vereniging zijn vastgesteld in de Algemene Vergadering
van 22 september 2022, na bespreking van “Op Koers”:
het jaarplan en de begroting 2023 van Ingrado.
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1.
Verbinding en
Ontwikkeling*

De toegevoegde waarde van Ingrado
Ingrado is op de eerste plaats de vereniging van
professionals die in de praktijk lokaal en regionaal
de bescherming van het recht op onderwijs en ontwikkeling vormgeven. Vanuit die vereniging, waar
alle gemeenten en RMC regio’s bij zijn aangesloten,
vormt Ingrado als geen ander de verbinding tussen
de beroepspraktijk en beleidspraktijk én tussen de
landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen.
Wij zien het als onze opdracht om vanuit die positie
zowel de praktijk als het beleid gericht op de bescherming van het recht op onderwijs en ontwikkeling te
versterken. Hierbij zijn we wendbaar en sturen we op
onze waarden van de bescherming van het recht op
onderwijs en ontwikkeling van jongeren in Nederland.
Dat doen we bevlogen, verbindend, voortvarend!

2.
Lerend Netwerk
en Communicatie

Landelijk

Lokaal

3.
Data en
Onderzoek

4.
Kennis en
Vakmanschap

* Onderdelen van Verbinding en Ontwikkeling:
• Beleid, wet- en regelgeving
• Samenwerking en ontwikkeling
• Preventie en aanpak vsv
• Jongeren en arbeid
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Programma 1:
Verbinding en Ontwikkeling

Ingrado zet zich in voor de bescherming van het recht op
onderwijs en ontwikkeling van iedere jongere. Veel jongeren
zijn niet in staat om deze rechten te verzilveren. De oorzaken
daarvan zijn vaak complex en divers. Dat vraagt om samenwerking van professionals, managers, politici, beleidsmakers en
uitvoerenden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Door haar
ledenstructuur én door haar ontwikkeling als kenniscentrum is
Ingrado in staat om lokale ontwikkelingen te verzamelen om
daarmee input te geven aan landelijk beleid en om landelijk
beleid te vertalen naar de lokale uitvoering. Door met partnerorganisaties (zoals bijvoorbeeld het NJi, NCJ, de onderwijsraden
en het steunpunt Passend Onderwijs) samen te werken, delen
we kennis en bevorderen we de samenwerking in het sociaal
domein. Daarbij doen we niets wat een ander beter kan.

Vanuit het programma Verbinding en Ontwikkeling betekent dit
dat wij in 2023 vier speerpunten, die in 2022 en 2021 ook in de
aandacht stonden, verder willen ontwikkelen. Deze speerpunten
zijn actueel en passen bij de missie en visie van Ingrado:
• De transitie in het denken in aanwezigheid in plaats
van afwezigheid.
• De positie van de leerplichtambtenaar/RMC casemanager
in het sociaal domein.
• De doorontwikkeling van RMC naar 27 jaar.
• De naadloze overgang van school naar werk.
In dit programma wil Ingrado, in samenwerking met haar
partners, op deze speerpunten voor impact zorgen op lokaal en
uitvoerend niveau, maar ook op landelijk en bestuurlijk niveau.

Project 1.1 Beleid, wet- en regelgeving
Resultaat

Activiteit

Ingrado agendeert en signaleert op landelijk en regionaal
niveau belemmeringen en kansen voor de bescherming van
het recht op onderwijs en ontwikkeling. Hierbij geven we in
2023 met name aandacht aan de verwachte wetswijziging
RMC tot 27 jaar, de beleidsontwikkelingen met de omslag
naar de focus op aanwezigheid en aanpassingen in wet- en
regelgeving die daaruit voortvloeien, aandacht voor verzuim
van 18+, de doorlopende lijn van school naar werk en de
herijking van de vsv middelen, als ook de ontwikkeling van
de rol en positie van leerplicht en RMC in het sociaal domein.
Dat doen we vanuit de verbinding met de lokale en regionale
praktijk en vanuit wetenschappelijke inzichten. Ingrado zoekt
daarbij actief de verbinding met partners en stakeholders
om zich daar samen voor in te zetten.

Ingrado neemt deel aan landelijke, regionale, lokale en
bilaterale overleggen waar het recht onderwijs en ontwikkeling van jongeren centraal staat (o.a. Netwerk 16-27 jaar, G4,
G40, B5, RMC-regio’s, onderwijsraden, stuurgroep aanpak
jeugdwerkloosheid, impulsoverleg, verbeteragenda passend
onderwijs mbo, thuiszittersoverleg, expertmeetings en mini
sterie van OCW). Tijdens deze overleggen werken we actief
mee aan beleidsontwikkeling en leveren we input vanuit de
praktijk en vanuit beleid en vice versa.
Ingrado reageert schriftelijk op internetconsultaties en
andere beleidsstukken o.b.v. de input uit de praktijk.
Ingrado agendeert gewenste aanpassingen in wet- en regel
geving met betrekking tot het terugdringen van verzuim en
uitval, om jongeren een betere kans te geven hun opleiding
succesvol af te ronden en om onze leden te faciliteren in de
aanpak van verzuim en uitval.
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Project 1.2 Samenwerking en ontwikkeling

Project 1.3 Preventie en aanpak VSV

Resultaat

Activiteit

Resultaat

Activiteit

Omdat samenwerking op landelijk niveau ook
het belang van samenwerking op regionaal
en lokaal niveau onderstreept en aanjaagt,
wil Ingrado actief de samenwerking met haar
partners (bijv. NCJ, NJi, onderwijsraden,
Ouders & Onderwijs, samenwerkingsverbanden,
Jeugdartsen etc.) op landelijk, regionaal en
lokaal niveau verstevigen en verder uitbouwen. In de komende 2 jaar gaan we ook met
onze leden deze samenwerking op regionaal
en lokaal niveau doorontwikkelen. De transitie
van het denken in verzuim naar het denken
in aanwezigheid, waardoor ook de discussie
rond de positie van de leerplichtambtenaar
in het sociaal domein gevoerd blijft worden,
staat hierbij centraal. Aan het einde van het
project liggen er praktische handvatten om
de samenwerking, gericht op het verstevigen
van de aanwezigheid en het voorkomen van
schoolverzuim en -uitval. We bieden praktische
kennis aan, daar waar dat nodig is. Leden (en
hun samenwerkingspartners) kunnen hierdoor
bewuste en onderbouwde keuzes in het werk
maken.

Ingrado organiseert regionale en lokale bijeenkomsten rond de thema’s
integrale samenwerking, de positie van de leerplichtambtenaar in het
sociaal domein en de transitie van verzuim naar aanwezigheid. Tijdens
deze bijeenkomsten inspireren we de deelnemers om effectieve samen
werking met ketenpartners aan te gaan en goede ervaringen te delen.

Ingrado ondersteunt haar leden bij de
uitbreiding van de rol van RMC tot 27 jaar.

Ingrado informeert, adviseert en ondersteunt RMC-regio’s bij het vorm
geven van de uitbreiding van de rol van RMC tot 27 jaar, waarbij de
samenwerking met onderwijs en gemeenten (domeinen arbeid en zorg)
centraal staat.

Het versterken van de adviesfunctie van
de leden van Ingrado bij vraagstukken op
casuïstiek niveau, maar ook op vraagstukken
rond samenwerking met partners en de focus
op aanwezig op school, zijn kenmerkend voor
de activiteiten van dit project.
Door de discussie over de positie en de bijdrage
van de leerplichtambtenaar aan te blijven
jagen, wordt de integrale samenwerking en
aanpak versterkt. En juist die integrale samenwerking is cruciaal wanneer het gaat om de
bescherming van het recht op onderwijs en
ontwikkeling van alle jongeren.

Ingrado ontwikkelt instrumenten gericht op verstevigen van aanwezigheid,
met name inzicht in data (dat kunnen ook trainingen zijn) en advies.
De verspreiding van de instrumenten wordt georganiseerd vanuit het
programma Lerend Netwerk.

Ingrado heeft een documentaire laten maken,
waarmee ze voor ketenpartners (nationaal,
regionaal en lokaal) inzichtelijk maakt wat
RMC doet in de aanpak voortijdig school
verlaten en hoe RMC de ondersteuning van
jongeren in het sociaal domein versterkt.
Hierdoor kan het RMC zich beter positioneren.

Ingrado ontwikkelt een documentaire over de rol van het RMC in de
aanpak om voortijdig schoolverlaten terug te dringen.
Ingrado organiseert RMC-panels om topics uit te diepen en de visie
over de aanpak van de doelgroep 16- tot 27-jarigen vorm te geven.

Ingrado faciliteert de leden én het onderwijs, van scholen tot samenwerkingsverbanden bij de ondersteuning van de analyse van de aanwezigheid
(op leerling, klas en schoolniveau). Daarbij willen we ook de samenwerking
tussen onze leden, de scholen en de jeugdgezondheidszorg versterken.
In het kader van aanwezig op school stimuleert Ingrado, door middel van
publicatie(s), afspraken met de leden en hun ketenpartners, om afspraken
onder schooltijd te minimaliseren.
Ingrado werkt samen met organisaties als Kennisteam schoolaanwezigheid
en International Network for School Attendance (INSA). De theoretische en
praktische kennis die we uit deze samenwerking halen, vertalen we in
praktische handreikingen voor professionals.
Samen met NJi, NCJ, SPO en Gedragswerk, gaat Ingrado 3 regionale
vervolgbijeenkomsten organiseren n.a.v. de INSA. Daarmee jagen we de
transitie naar het denken in aanwezigheid aan.
Ingrado levert een bijdrage in het onderwijs aan studenten (HBO/universi
teiten PABO, social work e.d.) over aanwezigheid en verzuim. Waar mogelijk
verzorgt Ingrado een aantal colleges in afstemming met de onderwijsorganisaties over aanwezigheid, verzuim, uitval en de Leerplichtwet. In het
jaar 2023 worden daarvoor minimaal 2 Hogescholen benaderd. Bij die
bijdragen wordt ook de documentaire “De rol van de leerplichtambtenaar
in het sociaal domein” vertoond.
Ingrado werkt samen met de Inspectie van het Onderwijs als het gaat om
de uitwerking en de optimalisering van de samenwerkingsovereenkomst
tussen gemeenten en de Inspectie. In gezamenlijkheid met de Inspectie
faciliteren we, daar waar nodig, onze leden bijvoorbeeld door middel een
webinar of training vanuit het programma Vakmanschap.
Ingrado ontvangt geregeld vragen over de vrijstelling van leerplicht.
Ingrado geeft n.a.v. deze vragen aandacht aan vrijstellingen door middel
van een vrijstellingen café en videopresentaties.

Voortzetten deelname Ingrado in aanpak Wel
in Ontwikkeling tweede half jaar 2023. Samen
met Gedragswerk en Ondersteuning Zorg voor
Jeugd (OZJ) voert Ingrado dit project uit in
opdracht van OCW en VWS. De begeleiding
van de activiteiten in de regio’s wordt georganiseerd door Gedragswerk in dit project, de
monitor en interviews om 5 casussen in ieder
samenwerkingsverband te analyseren wordt
uitgevoerd door het team OZJ.
Voor 2023 worden alleen de verwachte kosten
voor de maanden juli-december opgevoerd,
het eerste half jaar kan nog uit de project
subsidie worden gerealiseerd.
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Ingrado neemt deel aan regiegroep en landelijke afstemming VWS en
OCW. Ingrado organiseert de communicatie over de inhoud van het project in een driewekelijkse nieuwsbrief. Voor de samenwerkingsverbanden
en gemeenten is er een training ontwikkeld om de doelgroep (ouders van)
niet-ingeschreven jeugdigen met een leerplicht vrijstelling 5 onder a of
bekend onder absoluut verzuim bij de gemeenten te benaderen voor een
waarderend en oplossingsgericht gesprek, om te verkennen welke
ontwikkeling wel mogelijk is.

| Jaarplan en begroting 2023
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Project 1.4 Jongeren en arbeid
Resultaat

Activiteit

Om de ingezette koers van de verbeteragenda
passend onderwijs mbo van 2022 te vervolgen
werkt Ingrado mee aan het verbeteren van de
begeleiding van BPV van studenten met extra
ondersteuningsbehoefte.

Ingrado organiseert i.s.m. met partners uit de werkgroep een zestal regiobijeenkomsten m.b.t. het thema mbo-studenten met extra ondersteuningsbehoefte tijdens de BPV waar gemeenten, mbo-instellingen, RMC’s,
studenten en eventuele regionale partners aan deelnemen. Ten behoeve
van deze bijeenkomsten wordt het BPV-handboek dat op 30 mei 2022 is
gelanceerd herdrukt.

Ingrado organiseert samen met de partners
uit de werkgroep zes regionale bijeenkomsten
over de begeleiding van de BPV van mbo-studenten met een extra ondersteuningsbehoefte.
In deze bijeenkomsten worden werkwijzen,
instrumenten en informatie gedeeld waarmee
de BPV-begeleiders, samen met partners in
de regio, de begeleiding van de BPV kunnen
verbeteren. Deze regiobijeenkomsten worden
afgesloten met een landelijke bijeenkomst in
juni 2023 waarin de opbrengsten van de regiobijeenkomsten worden gepresenteerd. Hiermee
bieden we de diverse regionale partijen die
betrokken zijn bij de stage en overgang naar
de arbeidsmarkt van mbo-studenten met extra
ondersteuningsbehoefte handvatten om de
begeleiding hiervan te verbeteren.
Tevens geven de regionale bijeenkomsten en
de landelijke afsluiting input voor deel twee
van het BPV-handboek die over de overgang
van opleiding naar arbeidsmarkt gaat.
In 2023 wordt besproken hoe, en of, de huidige
tijdelijke maatregelen ten aanzien van de
aanpak jeugdwerkloosheid een permanent
karakter krijgen. Wanneer dit het geval is,
wordt hier wetgeving voor ontworpen waarbij
Ingrado meedenkt.
Ingrado denkt mee met OCW en SZW om
samen met partners een goede samenwerking
en duidelijke taakverdeling tussen onderwijs
(mbo, pro en vso), gemeente, RMC en arbeidsmarkt tot stand te brengen in de aanpak
jeugdwerkloosheid en specifiek in de overgang
van onderwijs naar arbeidsmarkt.

Ingrado organiseert i.s.m. met partners uit de werkgroep een landelijke
bijeenkomst “BPV en mbo-studenten met extra ondersteuningsbehoefte –
best practices uit de regio”.
Actuele informatie rondom BPV en toeleiding naar werk wordt gedeeld
in nieuwsbrief, social media, Ingrado Magazine en eventueel thema-café
vanuit het programma Lerend Netwerk.
Ingrado vormt samen met OCW een trekkersrol van werkgroep ‘Stage
en eerste stappen op de arbeidsmarkt’ van de verbeteragenda passend
onderwijs mbo waarbij het initiatief wordt genomen om samen een start te
maken met de tweede deelopdracht van de werkgroep, namelijk om studenten beter te begeleiden bij hun eerste stappen naar de arbeidsmarkt.
Ingrado organiseert samen met OCW de bijeenkomsten van de werkgroep
stage/werk mbo in het kader van de verbeteragenda passend onderwijs
mbo.
Ingrado begeleidt het onderzoek naar de overstap van vso naar mbo en
de uiteindelijke uitstroom van deze jongeren dat in 2022 is gestart (zie ook
project onderzoek).
Ingrado heeft haar leden geïnformeerd over de relevante actuele
ontwikkelingen in de aanpak jeugdwerkloosheid.
Ingrado heeft een eenmalig trainingsaanbod ontwikkeld, die de kennis en
vaardigheden om jongeren naar werk toe te leiden, bij haar leden vergroot
welke vanuit het programma Vakmanschap wordt aangeboden. Ingrado
heeft hiervoor ondersteunende materialen (zoals good practises, info
graphics en kennisbijeenkomsten) van partners met haar leden gedeeld.   
Ingrado monitort hoe de regionale aanpak van de jeugdwerkloosheid
verloopt en of er knelpunten zijn die aandacht nodig hebben. Zijn die er,
dan maken partijen zoveel mogelijk gebruik van bestaande overlegstructuren om te komen tot oplossingen (overleg landelijke partners en expertgroep arbeid).
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Programma 2:
Lerend Netwerk en Communicatie

Het programma Lerend Netwerk en Communicatie is voor
het kenniscentrum de manier om invulling te geven aan
lokale, regionale, landelijke kennisdeling en kennisuitwisseling.
Daarvoor organiseren we op diverse manieren kennisdeling en
kennisuitwisseling. Daarbij staat de verbinding tussen professionals, managers, politici en beleidsmakers voorop. We richten
ons breed op alle niveaus van betrokkenen bij de bescherming
van het recht op onderwijs en ontwikkeling van jongeren; van
uitvoering tot management, van begeleiders tot verzuim
coördinatoren.

In het jaar dat Ingrado 40 jaar bestaat, gaan we met onze
contactpersonen in het land en onze rayoncontactpersonen,
in gesprek over hoe we de verbinding in het land kunnen verstevigen. Juist die kennisdeling tot op het niveau van de lokale
partners is voor de gezamenlijke inzet voor de bescherming
van het recht op onderwijs en ontwikkeling van belang. Om
een beweging en ontwikkeling in te zetten, is communicatie en
kennisdeling van groot belang. Deze zijn ook gericht op andere
professionals binnen het sociaal domein, onderwijs en de
arbeidsmarkt. Alle kosten voor kennisdeling en -uitwisseling uit
de overige programma’s zijn opgevoerd onder dit programma.

Project 2.1 Lerend Netwerk
Resultaat

Activiteit

Ingrado initieert, faciliteert en organiseert een lerend netwerk
om in de informatiebehoefte te voorzien, aangaande de kennis, kunde en ervaringen met betrekking tot de bescherming
van het recht op onderwijs en ontwikkeling van jongeren.

Ingrado wil aan de informatie- en ondersteuningsbehoefte
van de professionals in het veld tegemoet komen. Door
gerichte evaluaties blijven we kritisch kijken naar de huidige
manier van informeren en ondersteunen, en of deze voldoet
aan de wensen en mogelijkheden van de vereniging en de leden.

Ingrado richt zich tot leden, professionals, managers, politici
en beleidsmakers om hen in deze informatiebehoefte te
voorzien. Hiermee profileert Ingrado zich als het kenniscentrum voor iedereen die te maken heeft met de
bescherming van het recht op onderwijs en ontwikkeling
van jongeren. Dit project verbindt de kennis uit de andere
programma’s.

Ingrado organiseert twee landelijke werkconferenties. Deze
conferenties zijn gericht op zowel de leden, als op andere
professionals die zich bezig houden met de bescherming
van het recht op onderwijs en ontwikkeling van jongeren.
Ingrado organiseert regionale bijeenkomsten over de actuele
thema’s uit de programma’s 1, 3 en 4 ter bevordering van de
regionale dynamiek en de lokale verbinding.
Ingrado organiseert voor de rayoncontactpersonen per regio
bijeenkomsten in de rayons, gericht op de doorontwikkeling
van de verbinding lokaal-regionaal-landelijk.
Ingrado evalueert en analyseert de activiteiten die worden
georganiseerd vanuit dit programma. Op deze manier kan in
het programma aanbod worden ingespeeld op de behoeftes
van zowel leden als ketenpartners.

Ingrado heeft haar leden actief geraadpleegd en geïnformeerd over de
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kwetsbare schoolverlaters en
de transitie naar werk.
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Project 2.2 Communicatie
Resultaat

Activiteit

Het project Communicatie draagt bij aan kennisverspreiding
en kennisdeling onder alle stakeholders van Ingrado. Het
project bevat de middelen waarmee stakeholders worden
voorzien van adequate informatie over leerplicht en RMC.
De geboden content sluit aan bij de informatiebehoefte van
de stakeholders. Daarmee zorgen we dat kennis over actuele
ontwikkelingen en over de programma’s en projecten van
Ingrado worden verspreid.

Communicatiemiddelen
De doelen van het project communicatie zijn het organiseren,
onderhouden, faciliteren, initiëren en samenstellen van de
kennisdeling door het gebruik van onderstaande communicatiemiddelen:
• social media
• website en het portaal Mijn Ingrado
• Ingrado nieuwsbrief
• Ingrado Magazine

Door positionering van Ingrado als hét kenniscentrum voor
leerplicht en RMC, en het vergroten van de zichtbaarheid
door een goed gebruik van de communicatiemiddelen,
zorgen we ervoor dat de juiste informatie op het juiste
moment op de juiste plaats aankomt.

Monitoring
Ingrado monitort haar communicatiemiddelen, om inzicht
te krijgen in het gebruik van deze middelen. Daarnaast stelt
Ingrado uit haar achterban een peergroup samen, om inzicht
te krijgen in de informatiebehoefte en in de waardering van
de communicatie, zodat Ingrado de communicatie doel
gericht kan versterken.
Doorontwikkeling website
Om mee te groeien in de trends en ontwikkeling op gebied
van de online informatievoorziening, hierin Ingrado als
kenniscentrum te (blijven) positioneren en om de vindbaarheid van onderwerpen te vergroten, investeren we in de
doorontwikkeling van de website. Hiervoor maken we op de
teksten een redactieslag volgens het SEO principe (Search
Engine Optimization). Daarnaast zetten we in op de door
ontwikkeling van de zoekfunctie van de website.
Strategisch kennisdeling per project
Ingrado stelt een communicatieplan op voor de kennisdeling
vanuit de projecten in 2023. Hierin wordt een strategisch
advies gegeven over de communicatie en kennisdeling
aan de doelgroepen.

P

Programma 3:
Kennis en Vakmanschap

Werken vanuit een professionele basis vraagt om onderhoud en
ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Ingrado faciliteert dit
met het programma Kennis en Vakmanschap. Dit doet Ingrado
door het aanbieden van workshops, trainingen en andere professionaliseringsactiviteiten. Daarnaast stimuleert Ingrado de
registratie van haar achterban in het Kwaliteitsregister voor het
Sociaal Domein (KRSD), een moreel kompas en een methodische werkwijze voor zowel leerplicht en als voor RMC. Het
professionaliseringsaanbod (workshops, trainingen en andere
professionaliseringsactiviteiten) komt tot stand op basis van een
analyse van de ledenvragen. Daarnaast bevraagt Ingrado haar
leden actief naar hun opleidingsbehoefte. Ook vanuit andere
programma’s worden trainingen, workshops of andere professionaliseringsactiviteiten ontwikkeld. Ingrado bevordert met haar

Doordat de leden Ingrado weten te vinden bij vragen over de
toepassing van de wet- en regelgeving in de praktijk, heeft
Ingrado veel inzicht in en kennis van de actuele vraagstukken
uit de praktijk, welke Ingrado vervolgens agendeert in de landelijke en bilaterale overleggen vanuit Programma 1. Ingrado is het
kenniscentrum voor de bescherming van het recht op onderwijs
en ontwikkeling van alle jongeren. Ingrado haalt kennis op uit de
praktijk en deelt die kennis met haar leden en belangstellenden.
Hierdoor professionaliseren leden zich en kunnen ze onderbouwde afwegingen maken. Ingrado ontvangt en beantwoordt
jaarlijks 1200 vragen van leden. Deze vragen geven Ingrado
informatie over trends in het land en de kennisbehoefte van
leden.

professionaliseringsaanbod een preventieve aanpak door de
professional, waarbij de focus ligt op aanwezigheid.

Ingrado ontvangt ook vragen van partners en andere partijen,
omdat Ingrado gezien wordt als de kennisbank op het gebied
van leerplicht en RMC. Deze ontwikkeling wil Ingrado in 2023
voortzetten. Er wordt in 2023 extra ingezet op het delen van
kennis, bijvoorbeeld via de website. Ingrado ziet een ontwikkeling in de vragen die gesteld worden, mede naar aanleiding van
de profilering als kenniscentrum voor de bescherming van het
recht op onderwijs en ontwikkeling. Ook hier houden we vast
dat we niets doen wat een ander beter kan, maar we zijn ons
er wel van bewust dat we meer capaciteit nodig hebben om
het toegenomen aantal vragen te beantwoorden.

Het programma Kennis en Vakmanschap waarborgt en
bewaakt de kwaliteit van alle professionaliseringsactiviteiten.
Aandacht is er bijvoorbeeld voor transfer van het geleerde
naar de werkplek, de werkvorm en de evaluatie. Trainingen,
workshops en andere professionaliseringsactiviteiten worden
kosteloos aangeboden. Wanneer er een activiteit op maat is
gewenst doet Ingrado, indien mogelijk, een incompany aanbod.
Hiervoor wordt de kostprijs berekend.
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Project 3.1 Kennis
Resultaat

Activiteit

Ingrado is het kenniscentrum voor
de bescherming van het recht op
onderwijs en ontwikkeling van alle
jongeren.

Ingrado beantwoordt (leden)vragen binnen 5 werkdagen, via de projectleiders van
Ingrado en de juridisch adviseur. Door deze werkwijze zijn de projectleiders op de
hoogte van de actualiteiten die spelen in het land. Dit geeft input aan de lopende
projecten. Vraagstukken worden gedeeld met leden en ketenpartners. Indien nodig
wordt aanvullende informatie gezocht en gedeeld.

Ingrado haalt kennis op uit de praktijk
en deelt die kennis met haar leden
en belangstellenden. Hierdoor pro
fessionaliseren leden zich en maken
ze onderbouwde afwegingen.
Ingrado ontvangt en beantwoordt
vragen van leden. Deze vragen
geven Ingrado informatie over trends
in het land en de kennisbehoefte van
leden. Ingrado ontvangt vragen van
partners en andere partijen omdat
Ingrado wordt gezien als de kennisbaak op het gebied van leerplicht
en RMC.

Ingrado analyseert de (leden)vragen.
Aan de hand van deze informatie weten we welke leden de vragen stellen en uit
welke regio de vragen komen. Door de analyse van alle vragen, kunnen we de
ministeries en onze partnerorganisaties laten weten waar de wet- en regelgeving
vragen en/of knelpunten veroorzaakt via het project Beleid- wet en regelgeving.
Op basis van de analyse van de (leden)vragen voorzien we leden van informatie
vanuit de lopende projecten. Als blijkt dat we informatie missen op de website over
een onderwerp, dan wordt dit aangevuld of geactualiseerd. We houden contact met
ketenpartners over actuele onderwerpen en maken afspraken over de communicatie,
zodat we eenduidig communiceren.
Ingrado maakt factsheets voor de leden op basis van de (leden)vragen. Deze factsheets geven inzicht in de actualiteit en uit deze factsheets blijkt welke onderwerpen
extra aandacht vragen.
Ingrado publiceert relevante Q&A’s op de website van Ingrado. De Q&A op onze
website is actueel.

Project 3.2 Vakmanschap
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Resultaat

Activiteit

Werken vanuit een professionele
basis vraagt om onderhoud en
ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Ingrado faciliteert dit
met het programma Vakmanschap.
Dit doet Ingrado door het aanbieden
van workshops, trainingen en andere
professionaliseringsactiviteiten.
Ingrado bevordert met haar professionaliseringsaanbod een preventieve aanpak door de professional
waarbij de focus ligt op aanwezigheid. Daarnaast professionaliseert
Ingrado de beroepsgroep door
onderhoud/ ontwikkeling van een
kwaliteitsregister, een moreel
kompas en een methodische
werkwijze voor leerplicht en RMC.

Ingrado biedt vaardigheidstrainingen aan, evenals kennis- en toepassingstrainingen.
Dit is een aanbod voor verschillende doelgroepen. Waar mogelijk wordt ingespeeld
op de actualiteit.

| Op Koers

Alle door Ingrado ontwikkelde trainingen in Vakmanschap worden aangeboden in het
Kwaliteitsregister voor professionals in het Sociaal Domein (KRSD). Tevens worden alle
andere activiteiten die op professionele ontwikkeling betrekking hebben opgenomen
in het KRSD. Het KRSD wordt in 2023 verder geïmplementeerd. Hierbij is aandacht
voor informatievoorziening over het KRSD voor managers leerplicht/RMC.
In 2022 is met het werkveld een moreel kompas ontwikkeld voor RMC.
In 2023 wordt dit moreel kompas voor RMC geïmplementeerd.
In 2023 ontwikkelt Ingrado met het werkveld een moreel kompas voor leerplicht.

Ingrado ondersteunt haar leden bij het methodisch handelen en de implementatie
hiervan.

P

Programma 4:
Data en Onderzoek

Het programma Data en Onderzoek versterkt en ondersteunt het werk van leerplicht en RMC en draagt zo bij aan de
bescherming van het recht op onderwijs en ontwikkeling van
jongeren. In dit programma ontsluiten we verzuimgegevens,
gegevens over voortijdig schoolverlaten en gegevens die daarmee samenhangen, voor zowel onze leden als voor andere
geïnteresseerden. We duiden die samen met onze leden, waardoor nieuwe inzichten ontstaan over een versterking van de

verzuim- en de vsv-aanpak. We delen daarnaast resultaten uit
onderzoeken met onze leden en andere stakeholders met als
doel de verzuim- en vsv-aanpak te verbeteren. Ingrado initieert
tevens onderzoek vanuit datzelfde doel. Ingrado participeert op
verzoek in begeleidingscommissies van onderzoeken over verzuim en uitval die door andere partijen worden uitgezet, zodat
daarbij optimaal gebruik kan worden gemaakt van onze kennis
over de aanpak van verzuim en uitval.

Project 4.1 Data
Resultaat

Activiteit

Door te reflecteren op de eigen data, deze
te vergelijken en daarover in gesprek te
gaan met andere gemeenten en regio’s,
kunnen gemeenten en regio’s van elkaar
leren.

In het vsv-kompas ontsluit Ingrado de meest recente gegevens over verzuim,
vsv en JIKP en bieden we onze leden de mogelijkheid hun verzuim en vsvgegevens te vergelijken met de gegevens van andere gemeenten en regio’s.

Ingrado verschaft haar leden informatie
over gegevensdeling en de veranderingen daarin als gevolg van de Wet aanpak
meervoudige problematiek in het Sociaal
Domein (WAMS) die naar verwachting per
1 januari 2023 van kracht wordt.
Leden van Ingrado zijn geïnformeerd over
nieuwe data en ontwikkelingen met betrekking tot de beschikbaarheid van gegevens
die relevant zijn voor het uitvoeren van hun
taken. Ingrado biedt de leden een overzicht
van de verschillende gegevens die beschikbaar zijn voor RMC.
Ingrado heeft inzicht in de mogelijkheden
en (ondersteunings-) wensen bij leerplicht
en RMC voor het analyseren van gegevens
ten behoeve van hun aanpak van verzuim
en uitval in hun regio/gemeente. Leden
en ketenpartners hebben de mogelijkheid
gekregen om kennis en ervaringen uit te
wisselen.

Op basis van gesprekken met leden (in het bijzonder functioneel beheerders/
applicatiebeheerders, teamleiders, managers, RMC-coördinatoren) verkrijgt
Ingrado inzicht in behoefte aan (extra) gegevens, knelpunten en oplossingen
voor gegevensdeling en het gebruik van gegevens door leden, en de behoefte
aan ondersteuning op dat gebied.
Ingrado zorgt voor aanpassing van de servicedocumenten gegevensdeling,
indien landelijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld de WAMS) daartoe aanleiding
geven.
Ingrado attendeert de leden op interessante nieuwe data die beschikbaar zijn
gekomen via bijvoorbeeld het CBS en informeert hen over veranderingen met
betrekking tot de beschikbaarheid van gegevens ten behoeve van de uitvoering
van leerplicht- en RMC-taken.
Ingrado ontwikkelt een dossier over beschikbare gegevens voor RMC.
Ingrado organiseert bijeenkomsten (datadagen) over de beschikbaarheid en
het analyseren van gegevens ten behoeve van de aanpak van verzuim en uitval in de regio/de gemeenten. Deze bijeenkomsten zijn gericht op managers,
RMC-coördinatoren, kwaliteitsmedewerkers en functioneel beheerders. Indien
van meerwaarde worden ook ketenpartners zoals DUO, het Inlichtingenbureau
of softwareleveranciers uitgenodigd om deel te nemen.
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Project 4.2 Onderzoek
Resultaat

Activiteit

De leden van Ingrado zijn in staat het goede gesprek aan te
gaan met hun bestuurders over de formatie, die nodig is om
het aantal thuiszitters en vsv’ers terug te kunnen brengen in
hun regio.

Ingrado laat de leden kennis maken met de formatietools voor
leerplicht en RMC die Ingrado heeft laten ontwikkelen door
Berenschot. We ondersteunen leden die de formatietools voor
leerplicht en RMC willen inzetten en vragen hebben over de
manier waarop ze dat kunnen doen.

Via Ingrado zijn leden en betrokkenen in staat kennis te
nemen van wetenschappelijke kennis over het voorkomen
van thuiszitters en vsv.
Een student SJD is in staat gesteld onderzoek te doen op
thema’s van leerplicht en RMC.
Inzicht in de meerwaarde van de samenwerking voor
mbo-scholen met leerplicht en RMC bij de ondersteuning
van studenten, zodat die hun opleiding succesvol afronden
én de relatie met wetgeving.
Antwoord op de vraag welke wettelijke aanpassingen het
denken in het recht op onderwijs en ontwikkeling en de
ondersteuning daarbij vanuit leerplicht met zich meebrengt.
Daarbij wordt bijvoorbeeld ook onderzocht wat de mogelijk
heden zijn om de Methodisch Aanpak Verzuim wettelijk
steviger te verankeren en wordt inzicht verkregen in mogelijk
tegenstrijdige Onderwijs wet- en regelgeving op het gebied
van verzuim in relatie tot aanwezigheid zodat dat gerepareerd kan worden.
Inzicht in de manier waarop RMC-regio’s ondersteund
kunnen worden bij het schrijven van goed evalueerbare
vsv-plannen.

Ingrado houdt bij welke voor haar leden interessante onderzoek publicaties verschijnen en deelt de bevindingen via de
verschillende communicatiekanalen met haar leden.
Ingrado biedt ten minste 1 student sociaal juridische dienst
verlening de mogelijkheid om een afstudeeropdracht voor
Ingrado uit te voeren.
Ingrado laat onderzoeken wat de gevolgen zijn voor de rol
van leerplicht en RMC en hun samenwerking met het mbo,
als steeds meer mbo-scholen zelf zorg organiseren voor hun
studenten. Waar hebben leerplicht en RMC meerwaarde voor
het mbo met betrekking tot het studenten succesvol hun
opleiding af laten ronden? En hoe is wetgeving ondersteunend
of juist tegenwerkend in het bieden van het juiste traject
voor jongeren?

Bedrijfsvoering
Vanuit de Bedrijfsvoering ondersteunen we de programma’s en projecten van Ingrado. De voortgang van
projecten, de kwaliteit en ontwikkeling van personeel, financiën, huisvesting en automatisering worden
georganiseerd vanuit de Bedrijfsvoering, evenals de managementrapportages en de verantwoording naar
de raad van toezicht en de subsidiegever. De medewerkers van Ingrado zijn voldoende gefaciliteerd om
hun werkzaamheden uit te kunnen voeren zowel thuis als op kantoor. Professionalisering en persoonlijke
ontwikkeling maakt standaard onderdeel uit van het personeelsbeleid.
Twee keer per jaar nemen we een tweedaagse de tijd om als team aan de ontwikkeling van het kennis
centrum, reflectie op het jaarplan en ontwikkelingen voor een volgend jaar te werken. Ingrado heeft sinds
2022 een actueel relatie beheer systeem (CRM). Dankzij dit CRM wordt alle communicatie met leden en
betrokkenen bij Ingrado conform de AVG behandeld.
Vanuit de Bedrijfsvoering geven we in 2023 aandacht aan de versterking van de verbinding met de achterban van Ingrado. Als vereniging die 40 jaar bestaat past het om met de achterban te verkennen hoe we
op inhoud en kennis elkaar kunnen vinden, inspireren en scherp houden op de ontwikkelingen.
De uren voor de Bedrijfsvoering worden opgebouwd uit de uren voor planning & control, governance,
managementondersteuning, bestuur en administratieve ondersteuning.

Onderzoek wet- en regelgeving verzuim (inclusief verzuim 18+),
aanwezigheid en leerplicht. We zetten in op juridische
versterking van Ingrado.
Ingrado voert een tussenevaluatie vsv-plannen uit: hoe
tevreden zijn regio’s over hun lopende plan en de mogelijkheden om dat plan te evalueren. Waar lopen ze tegen aan,
wat hebben ze nodig om de volgende keer eventueel een
beter plan te kunnen schrijven.

Inzicht in de middelen die gemeenten inzetten voor
leerplicht en hoe dat zich verhoudt tot de middelen die
daarvoor in het gemeentefonds zijn opgenomen.

Uitzetten onderzoek naar inzet middelen voor leerplicht.

Ingrado duidt de resultaten van de leerplichttelling
2020-2021 voor OCW op basis van onderzoek onder
haar leden.

Ingrado onderzoekt de achtergrond van de ontwikkelingen
in het verzuim onder haar leden.

‘Een stabiele en
gezonde projectorganisatie’
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Het recht op
onderwijs en ontwikkeling
beschermen we samen.

Juist nu!
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