
 
 

 

Profiel rayoncontactpersoon Ingrado / Schooljaar 2020/2021 

Ingrado werkt met zes rayons, verdeeld over 39 RMC-regio’s. Alle regio’s zijn lid van Ingrado. Het 
rayon is de schakel tussen landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen op het gebied van het 
recht op onderwijs en ontwikkeling. De regio’s binnen het rayon worden vertegenwoordigd door een 
rayoncontactpersoon vanuit leerplicht en / of RMC. Interesse om rayoncontactpersoon te worden? 
Neem dan contact op met Carry Roozemond, Directeur-bestuurder Ingrado via: info@ingrado.nl 
 

Wat is een rayoncontactpersoon? 

 Je bent de oren en ogen van Ingrado 

 Je bent ambassadeur van Ingrado en draagt het recht op onderwijs en ontwikkeling uit 

richting leden en partners.  

 Je draagt de missie van Ingrado uit: Iedere jongere heeft recht op ontwikkeling – daar 

maken wij werk van! De kernwaarden van waaruit wij werken zijn: bevlogen, verbindend, 

voortvarend. 

 Je bent het eerste aanspreekpunt voor Ingrado in jouw regio / rayon 

 

Wat doe je als rayoncontactpersoon? 

 Je legt verbindingen in jouw regio/rayon en/of helpt hiermee 

 Je deelt signalen en good practices uit je regio met je rayon en Ingrado 

 Je benadert leden uit jouw regio proactief om te (laten) weten / horen wat er speelt   

 Je neemt actief deel aan 2 landelijke rcp-dagen 

 Je komt eens per kwartaal bijeen met je rayon om signalen en good practices te bespreken 

en de themabijeenkomst voor te bereiden 

 Je organiseert de jaarlijkse themabijeenkomst samen met je mede-rayoncontactpersonen 

op basis van input / uitvraag onder leden in het rayon  

 

Tijdsinvestering: gemiddeld 0,5 uur per week  

 

Wat krijg je ervoor terug? 

 Interessante trainingen en leer- en netwerksessies  

 Je krijgt relevante informatie vanuit Ingrado 

 Je deelt kennis met / en leert collega’s uit het hele land kennen = groot netwerk 

 Uitbreiding van je kennis en expertise via de rayonvergaderingen die je kunt opvoeren in 

het Landelijk Kwaliteitsregister Leerplicht en RMC (www.lklr.nl) 

 Punten voor deelname aan het landelijk overleg rayoncontactpersonen  

 Uitnodigingen voor trainingen en bijeenkomsten  

 Reiskostenvergoeding voor landelijke RCP-overleggen (indien van toepassing) 

 

Wat vraagt/biedt Ingrado verder? 

 Commitment vanuit de rcp voor tenminste 1 jaar (schooljaar 2020/2021) 

 Een projectleider van Ingrado is aanwezig bij overleggen in het rayon 

 Ieder rayon heeft 1 vast aanspreekpunt voor Ingrado  
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