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Iedere jongere heeft 
recht op ontwikkeling

Daar maken wij werk van!
Onze kernwaarden

Bevlogen:

Verbindend:

Waar we voor staan

Voortvarend:

Voor en met wie we
ons inzetten

Wij geloven dat iedere jongere
behoefte heeft aan onderwijs
en ontwikkeling. Iedere jongere
kan door tal van oorzaken de
boot missen en afhaken. Kijk
met oprechte interesse, voorbij
de symptomen, naar de échte
leefwereld van deze jongeren en
laat niemand vallen. Vanuit die
kernwaarde ondersteunen wij
onze leden in hun werk.

Hoe we dat doen
Voor ons staat het resultaat
altijd voorop. Niet alleen denken,
ook dóen. Het advies aan onze
leden: ga altijd uit van dat ene,
unieke geval, van maatwerk en
van de mensen waar het om
gaat. Ingrado is flexibel als het
kan en kritisch als het moet naar
scholen, naar de politiek en naar
onszelf. Wij koersen met open
ogen en de blik vooruit.

Wij zijn er voor al onze leden en
daarmee voor alle jongeren bij
wie het recht op onderwijs en
ontwikkeling om bescherming
vraagt. Met onze leden zet
Ingrado in op samenwerking met
de ketenpartners. We versterken
elkaars kennis en netwerken.
Daardoor zijn we beter in staat
het recht op onderwijs en
ontwikkeling van alle jongeren
te verzilveren.

Verbinding en Ontwikkeling
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Ten aanzien van thuiszitters en
vrijstellingen zijn onder andere de
praktijkkaart ‘van thuis weer naar
school’ en de kennisclip Response
To Intervention (RTI) over verzuim
en aanwezigheid ontwikkeld.
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Figuur 2: verdeling in groepen en mogelijke
interventies - naar model van Kearney
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Voor de proeftuinen
onderwijs zorg heeft
Ingrado een nieuwe
handreiking ‘onderwijs,
zorg en de Leerplichtwet’
ontwikkeld.
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Onderwijs, zorg en de Leerplichtw

Ingrado heeft een visie ontwikkeld op:
‘Goede aansluiting onderwijs-werk middels
de route arbeid’ en op de ‘Uitbreiding van
de RMC-rol naar 27 jaar’.
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Groepsaanpak
werkt het beste!

Kletspot kaartjes Fase

Om onze RMC-leden zelf het goede
gesprek te laten voeren binnen hun
team over het in contact komen en
blijven met jongeren is de ‘kletspot’
ontwikkeld, met daarin vragen en
stellingen die aansluiten op de
5 fases in de Routekaart RMC.
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Kennis en Vakmanschap
Bijeenkomsten en Webinars
• Ingrado heeft 6 bijeenkomsten georganiseerd om het gesprek
te voeren over ‘geoorloofd/ongeoorloofd verzuim’
• Er zijn webinars georganiseerd over vrijstelling 5 onder b
• Webinar ‘Leerplicht/RMC en JGZ’
• In een webinar is aandacht gegeven aan de ziekte ME/CVS
• Webinars waarin corona gerelateerde vragen werden behandeld

‘Verbindend naar
de toekomst.’

Trainingen
•
•
•
•
•
•
•
•

De rol van leerplicht in tijden van corona
Welke vragen heb je nog over corona
Vrijstellingen
Gescheiden ouders
Artikel 41 Wet primair onderwijs
Praktijkleren en mbo certificaten door de SBB
Hoogbegaafdheid
Gegevensdeling

Lerend Netwerk en Communicatie
Voor het project Lerend Netwerk zijn diverse
workshops, lezingen en overige bijeenkomsten,
allen via een livestream, georganiseerd.
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Data en Onderzoek
ONDERZOEK EN

Datadag ‘Gegevens voor
RMC: Wat is nodig?’
Mohamed Mahmoud
trajectbegeleider

Focus, Utrecht

de
een groot deel van
‘Sinds corona heeft
aankloppen, psyjongeren die bij Focus
Ze komen met concrete
chische klachten.
of
hulp bij school, werk
vragen. Vragen om
vaker merken we
schulden, maar steeds
voorliggend zijn.
dat er andere problemen
ook wel zo, maar dat
Voor die tijd was dat
met heftige problewaren vaak jongeren
behandeling waren
matiek die al onder
het om jongeren die
van de ggz. Nu gaat
angstklachten
geworden,
depressief zijn
en niet veel meer
hebben ontwikkeld
situatie is het school
durven. In de normale
kan signaleren, dat
die problemen tijdig
weggevallen.
is tijdens corona helemaal
de problemen oplopen.
Daardoor konden
echt uitvallen als gevolg
We zien jongeren
van psychische problemen.

leurgesteld dat ze
om te starten.

wij de jongeren
‘Ondertussen proberen
Maatwerk is daarbij
in beeld te houden.
het buurtteam,
belangrijk. We schakelen
noodzakelijke organisascholen en andere
wat er kan en nodig
ties in en kijken samen
om de lat niet te hoog
is. Het is belangrijk
eisen te stellen.’
te leggen, niet te hoge

de bureaucratie.
‘We lopen aan tegen
zo lang en jongeren
De wachtlijsten zijn
verhaal vertellen.
moeten zo vaak hun
de juiste plek zijn
Als ze eenmaal op
teze vaak zo moe en
aangekomen, zijn

Mathilde van der Wel
werkster
schoolmaatschappelijk
Grafisch Lyceum Rotterdam
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‘Aankomende studenten
adhd of een stoornis
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schoolmaatschappelijk
we of we
met de student onderzoeken
hij of zij nodig heeft.
kunnen bieden wat
ook
tijdens zo’n intake
We laten jongeren
Er is veel
school.
de
goed rondkijken in
ruimtes en dus veel
glas, er zijn veel open
aan?
prikkels. Kun je dat
studenten die
‘Dit is de groep kwetsbare
is
beeld hebben. Het
we redelijk goed in
extra
het nu na corona
ook de groep die
de
veel van hen was
zwaar heeft. Voor
heel fijn.
rust van het thuisonderwijs

‘Ondertussen
proberen wij de
jongeren in beeld
te houden ’
mentor handvatten
schappelijk werk de
progaan met bepaalde
geven hoe om te
is er al hulpverlening
blematieken. Soms
de behandelaar een
en kunnen we met
is op school.
plan maken dat uitvoerbaar
in overleg met RMC
Soms besluiten we,
student de opleiding
of leerplicht, dat een
aan zijn herstel
onderbreekt om zodoende
Hij of zij wordt dan
te kunnen werken.
krijgt
en
school
van
tijdelijk uitgeschreven
om met hulpverlening
de tijd en de ruimte
te werken. Zij kunnen
aan de problemen
om hun opleiding
hierna weer terugkomen
te vervolgen.

in
de ggz staan enorm
‘De wachtlijsten in
vaak pas na een jaar
de weg, want er is
een jongere al
plek. Het is niet realistisch
te
in de thuissituatie
die tijd alleen maar
dat er sprake is
grote groep studen‘Dan is er ook een
laten verblijven, zonder
jonproblemen pas
dagbesteding. De
ten bij wie de psychische
van een concrete
het licht komen. Het
zijn ritme volledig
tijdens de studie aan
gere raakt dan immers
om depressieve
geen mogelijkheid
gaat daarbij bijvoorbeeld
kwijt en ook is er dan
n, overprikkeling,
opbouw van activiklachten, angststoornisse
tot een stapsgewijze
naar
werken
jongeren hebben
te
Veel
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.
paniekaanvallen
teiten en zodoende
overtuiging er niet
school.
een diepgewortelde
een terugkeer naar
media spelen daarin
toe te doen. Sociale
is gelukkig, maar ik
anders gaan nadenken
een grote rol: “Iedereen
‘We moeten echt
enorme impact.
Dat kan het onderwijs
niet”. Dat heeft een
over oplossingen.
verantwoordelijkniet alleen, het is een
gesprekken voldoende
‘Soms is een aantal
heid van de hele samenleving.’
op de rit te krijgen.
om een student weer
wij vanuit het maatSoms helpt het als
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in het mbo.
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van leerplicht en
zijn voor het werkveld
van betekenis kunnen
Tekst Marga de Weerd

Illustratie Welmoet

de Graaf

uk, verzuim en uitval

Schoolstress, prestatiedr

ect Mentaal kapitaal
het onderzoeksproj
De aanleiding voor
jongeren ongezonde
dat steeds meer
vormde de constatering
deel van hen hierdoor
ervaren en dat een
ect
stress en prestatiedruk
van het onderzoeksproj
school kan. Doel
(tijdelijk) niet naar
van deze problematiek,
te krijgen in de aard
was om meer inzicht
oplossingen.
de oorzaken en mogelijke
ijke
uit wetenschappel
worden bevindingen
uit de
In het onderzoek
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ervaringen
de
aan
naren. Daardoor
literatuur getoetst
jongeren en leerplichtambte
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dat laat zien welke
goed leesbaar rapport
schoolstress,
bij
ontstaat een heel
spelen
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risicofactoren een
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ectief.
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jeugdregio’s die bij
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In de vier Utrechtse
nagegaan wat daar
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waren, wordt in een
van jongeren te versterhet mentaal kapitaal
wat
wordt gedaan om
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elementen zijn.
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in
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van
2001 en 2017
2013 ervaarde 28%
tegen te gaan.
trend zichtbaar: in
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in 2017 was dat ruim
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schoolwerk (van
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ren ouder zijn ervaren
Vwo- en havo-leerlingen
je collega’s
zwengelen is dit onderzoek
tot 48% bij 16-jarigen).
en 41%)
en opvattingen van
25% bij 12-jarigen
(respectievelijk 48
door de ervaringen
schoolwerk
inspireren
je
door
druk
druk
ervaren meer
het land.
beurt weer meer
uit het midden van
en (34%) die op hun
dan vmbo-t-leerling
n (22%).
ervaren dan vmbo-leerlinge
Meer informatie
dat schoolstress en
komen tot de conclusie
De onderzoekers
om het mentaal
n moeten worden
(leer)
prestatiedruk teruggedronge
en een doorgaande
jongeren te vergroten
welbevinden van
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