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Inleiding
Ingrado ontwikkelt zich tot het kenniscentrum voor de bescherming van 

het recht op ontwikkeling en onderwijs van alle jongeren. Als stabiele 

en professionele projectorganisatie spelen we snel in op vragen uit 

het veld. Ingrado is zichtbaar bij samenwerkingspartners en andere 

beroepsgroepen. Zeker in de tijd die na 16 maart 2020 ontstond door de 

uitbraak van het coronavirus zien we het belang van verbinding.

Het team van Ingrado heeft vanaf april 2020 gewerkt aan de verkenning 

voor het plan 2021. Verbinding tussen het team en de leden, met onze 

Raad van Toezicht en vooral ook met alle partners in het veld. Vanuit die 

verbinding hebben we onze plannen voor 2021 de titel “Verbindend naar 

de toekomst” meegegeven. Onze plannen voor 2021 zijn ambitieus en 

van resultaten voorzien die we zo meetbaar mogelijk hebben verwoord. 

Meetbaar in resultaten, uren en middelen. 

De afgelopen maanden hebben we als team ervaren hoe goed het is 

geweest om in 2019 te investeren in de versterking van onze organisatie, 

in mensen en in de ontwikkeling naar de projectorganisatie. De daad

kracht, ook als de buitenwereld in lockdown gaat, is groot gebleken. 

Die daadkracht heeft gemaakt dat we ook voor 2020 in staat zijn onze 

resultaten te halen. De verwachting voor 2021 is dat de corona pandemie 

financieel geen groot effect heeft op het resultaat van 2020. Ook in 2020 

blijft Ingrado sturen op het behoud van een vereniging met een goede 

liquiditeit. Daarbij spelen we in op de andere manieren om bijeenkomsten 

te organiseren, komen we tot een trainingsaanbod dat aansluit bij de 

actualiteit. Zo kunnen we met het vertrouwen dat de basis op orde is,  

de vereniging een stabiele financiële positie kent, de blik op de toekomst 

richten. 

Ik presenteer u met trots onze plannen voor 2021. 

Carry Roozemond, directeur-bestuurder Ingrado
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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;

- Lessen uit en acties als gevolg van corona. 

 

Ingrado heeft een landelijk bureau van waaruit aan de 

doelstellingen en resultaten wordt gewerkt zoals deze  

door de vereniging zijn vastgesteld na bespreking van 

Verbindend naar de toekomst in de Algemene Vergadering 

van 24 september 2020.

In 2025 heeft het landelijk bureau van Ingrado zich 

ontwikkeld tot hét kenniscentrum voor de bescherming van 

het recht op ontwikkeling en onderwijs van alle jongeren. 

Op de weg daar naar toe onderbouwen we onze activiteiten 

steeds meer op basis van wetenschappelijke kennis en 

richten we ons op de verspreiding van wetenschappelijke 

inzichten met betrekking tot het stimuleren van 

aanwezigheid in het onderwijs en het bestrijden van 

langdurig schoolverzuim en schooluitval. 

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. Door die functie kan Ingrado als geen 

ander de verbinding vormen tussen de beroepspraktijk 

en beleidspraktijk én tussen de landelijke 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!
Alle gemeenten van Nederland en alle RMC regio’s zijn  

lid van Ingrado. 

Ingrado werkt als projectorganisatie en is hiermee in staat 

in te spelen op actuele ontwikkelingen. In 2020 was het 

daardoor mogelijk in te spelen op ontwikkelingen door de 

uitbraak van corona. Bij het schrijven van Verbindend naar  

de toekomst is nog niet te voorzien welke maatregelen in 

de Troonrede op 15 september 2020 worden aangekondigd 

voor het onderwijs en de jeugdwerkloosheid als gevolg van 

de coronacrisis. Naast de hieronder opgenomen activiteiten 

en resultaten is het mogelijk als projectorganisatie in te 

spelen op de ambitie uit de Troonrede. 

Onze missie:
Iedere jongere heeft recht op ontwikkeling -  
daar maken wij werk van!
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Ú	Programma 1  Verbinding en Ontwikkeling

Vanuit de missie van Ingrado werken we met veel partijen 

samen aan het voorkomen van verzuim en uitval. Ons doel is 

de borging van het recht op onderwijs en ontwikkeling van 

jongeren. We streven naar meer structurele aandacht voor 

aanwezigheid op school. In dit programma staan activiteiten 

die gericht zijn op overleg met stakeholders en de ontwikke

ling van materialen ten behoeve van de facilitering van onze 

leden en hun samenwerkingspartners centraal. 

Activiteiten op het thema Beleid, wet- en regelgeving

Activiteiten Resultaten

Deelname aan landelijke en bilaterale overleggen 
(onder andere Kernteam 1627, G4, G40, B5, RMCregio’s, 
ministerie van OCW, onderwijsraden, thuiszittersoverleg, 
expertmeetings). 

Ingrado heeft de lokale en regionale ontwikkelingen 
gebundeld als voeding voor landelijk beleid. Landelijk 
beleid is vertaald naar de lokale en regionale uitvoerings 
en beleidspraktijk. 

Schriftelijk reageren op internetconsultaties en andere 
beleidsstukken.

Ingrado heeft op internetconsultaties gereageerd. 
Daarnaast heeft Ingrado gevraagd en ongevraagd advies 
gegeven op beleidsstukken. Dit advies is gebaseerd op 
reacties uit de beleids en beroepspraktijk van de leden  
van Ingrado en wordt onderbouwd met onze juridische  
en wetenschappelijke kennis.

Agenderen van gewenste aanpassingen in wet en 
regelgeving met betrekking tot het terugdringen van 
verzuim en uitval. 

Ingrado heeft op basis van het contact met haar 
leden knelpunten in wet en regelgeving vanuit de 
beroepspraktijk geagendeerd. 

Visievorming actuele onderwerpen, waaronder: 
•  Het opheffen van het onderscheid tussen  

ongeoorloofd en geoorloofd verzuim.
•  Online onderwijs en verzuim/thuiszitters. 

Op basis van de input, ervaring en kennis van de leden, 
gecombineerd met onderzoek, heeft Ingrado een visie ter 
versterking van de aanpak van verzuim en uitval gevormd 
en uitgedragen. 

Doorontwikkeling van standpunten ten aanzien van: 
• Thuiszitters
• Vrijstellingen

Ingrado heeft zich ingezet om standpunten te delen  
met samenwerkingspartners in onderwijs en gemeenten 
gericht op het versterken van de aanpak thuiszitters en  
het verminderen van het aantal vrijstellingen.

Evaluatie en voortgang regionale  
vsvmiddelen en plannen

Ingrado heeft samen met de RMC-regio’s gereflecteerd 
op de vsvplannen 20202024 om te komen tot een 
procesverbetering ten behoeve van de nieuwe ronde in 
20242028. Ingrado heeft bijgedragen aan het ophalen  
van verbeterpunten uit de huidige aanvraagronde en aan 
de uitwerking van de verdeling van de RMC middelen.

1. Activiteiten en resultaten
Ingrado werkt vanuit 4 programma’s die onderling met elkaar verbonden zijn en inhoudelijke overlap kennen aan de doelen 

die zij nastreeft. 

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

We beschrijven hieronder per programma welke activiteiten we daarin ontplooien en welke resultaten we daarbij behalen.  

In het eerste programma (Verbinding en ontwikkeling) zijn de activiteiten geclusterd op basis van de vier thema’s die hier

boven zijn benoemd. In de overige programma’s lopen de thema’s door de verschillende activiteiten heen.

Ingrado denkt mee met OCW in de voorbereiding van 
nieuwe wet en regelgeving omtrent de uitbreiding van  
de RMCtaak naar 2327 jarigen zonder startkwalificatie. 

Ingrado heeft bijgedragen aan de onderbouwing en de 
vorming van het beeld van de uitbreiding van de RMCtaak 
naar 2327 jarigen. Hiermee is ook de mogelijkheid tot 
de gegevensuitwisseling en de rol van RMC in het sociaal 
domein in kaart gebracht.

Ingrado denkt mee met OCW in de voorbereiding van 
nieuwe wet en regelgeving omtrent de uitbreiding van  
de RMCtaak naar 2327 jarigen met startkwalificatie. 

Ingrado heeft in overleggen met OCW ideeën en stand-
punten ingebracht over de ontwikkeling van indicatoren 
voor de groep jongeren van 2327 jaar met een start
kwalificatie die gebaat is bij ondersteuning door RMC.

 

Activiteiten op het thema Verbinding en samenwerking met onderwijsinstellingen, ouders en jongeren

Activiteiten Resultaten

Op landelijk niveau aansluiting zoeken bij de onderwijs
raden en de Inspectie van het Onderwijs ten behoeve 
van de aanpak van verzuim en uitval, met aandacht voor 
aanwezigheid op school.

Ingrado heeft de onderwijsraden en Inspectie van het 
Onderwijs betrokken in de projecten gericht op het 
voorkomen van schoolverzuim en schooluitval. 

Op regionaal niveau aansluiting zoeken bij en samen
werking zoeken met de samenwerkingsverbanden  
passend onderwijs. 

Ingrado heeft de regionale samenwerking tussen leer
plicht, RMC en samenwerkingsverbanden gestimuleerd 
en versterkt ter vermindering van schoolverzuim 
en schooluitval en ter vermindering van het aantal 
vrijstellingen. 

Actualiseren, ontwikkelen en verspreiden van informatie
materiaal voor scholen, ouders en jongeren over school
verzuim 18 en verzuim 18+ en het voorkomen daarvan.

Ingrado heeft de Toolbox uitgebreid met instrumenten 
voor haar leden om in de praktijk te gebruiken. De Atlas 
(vindplaats van goede voorbeelden, vraagstukken en up 
to date informatie voor onze leden, onderwijs, ouders en 
gemeenten) is geactualiseerd. Informatie is gedeeld op  
de website www.weeraanwezigopschool.nl

Contacten leggen en verduurzamen met jongeren
organisaties alsmede met ouderorganisaties.

Ingrado heeft jongeren en ouderorganisaties betrokken bij 
de doorontwikkeling van de aanpak van verzuim en uitval. 

Opzetten van of aansluiten bij regionale/lokale pilots 
‘sturen op aanwezigheid’.

Ingrado heeft inzicht en kennis verzameld in de pilots en 
heeft deze gedeeld met andere regio’s door ze overzichtelijk 
en makkelijk vindbaar op De Atlas te plaatsen. 

Ouderbetrokkenheid bij de aanpak van verzuim en uitval 
stimuleren in het onderwijs.

Ingrado heeft scholen en leden laten zien welke meer
waarde ouderbetrokkenheid kan hebben bij de aanpak 
van verzuim en op die manier ouderbetrokkenheid 
gestimuleerd.

Activiteiten op het thema Samenwerking van leerplicht en RMC met partners in het sociaal domein  
(onderwijs, zorg en arbeid)

Activiteiten Resultaten

Ontwikkeling van een visiedocument over de rol van 
leerplicht en RMC. 

Ingrado heeft een visiedocument gepresenteerd over de 
rol van leerplicht en RMC in het sociaal domein ter onder
steuning van uitvoerders, managers en beleidsmedewerkers.
Ingrado heeft dit document verspreid onder haar leden en 
ketenpartners, geagendeerd en besproken in verschillende 
bijeenkomsten. 

Ophalen van goede voorbeelden betreffende het realiseren 
van een integrale aanpak, ontschotting van budgetten,  
het delen van gegevens en het voeren van regie in de  
RMCregio’s.

Ingrado heeft goede voorbeelden opgehaald in het land 
en deze gepubliceerd op de Ingrado website ter inspiratie 
voor gemeenten/ regio’s waar nog soortgelijke uitdagingen 
liggen.

Verkenning mogelijkheden voor RMC om voor de doelgroep 
2327 jaar eenzelfde coördinerende rol te vervullen als  
zij nu reeds heeft voor de doelgroep tot 23 jaar. Het gaat 
hierbij zowel om jongeren met als jongeren zonder 
startkwalificatie. 

Ingrado heeft ideeën bij de RMC regio’s opgehaald over de 
mogelijkheden van de uitbreiding van de RMC taak naar 27, 
waarbij ook aandacht is voor de kwetsbaarheid van deze 
jongeren. Bovendien heeft Ingrado indicatoren verzameld 
waardoor de doelmatigheid voor het monitoren van en 
contact zoeken met deze doelgroep wordt aangetoond.
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Verbetering van kennis ten aanzien van AVG met betrekking  
tot het delen van gegevens tussen RMC en Werk & Inkomen.
Ingrado kan de rol nemen als opdrachtnemer/trekker, onder 
opdrachtgeverschap van OCW, waarbij externe aanvullende 
privacy expertise nodig is. 

Ingrado heeft een handleiding gepubliceerd over 
gegevensdeling tussen RMC en Werk & Inkomen. 

In de diverse overleggen over de thuiszittersproblematiek 
en voortijdig schoolverlaten het verband tussen die twee 
ter sprake brengen met als centrale vraag: ‘hoe kunnen 
we jongeren met multiproblematiek toch in het onderwijs 
houden?’ 

Ingrado heeft samen met de MBO Raad de verbinding 
gemaakt tussen de thuiszittersproblematiek en de aanpak 
vsv. Daarnaast hebben Ingrado en de MBO Raad tools 
ontwikkeld om thuiszitters in het MBO snel terug naar 
school te krijgen. 

Ingrado investeert in de aansluiting bij de activiteiten van 
het project ‘maatschappelijke diensttijd’ (MDT).

Ingrado heeft MDT onder de aandacht van onze leden 
gebracht en regionale samenwerking tussen MDT projecten 
en RMC gestimuleerd. 

Ingrado versterkt de ondersteunende rol van RMC  
betreffen de uitstroom leerlingen vanuit pro (praktijk
onderwijs) /vso naar een vervolgopleiding of werk. 

Ingrado heeft de mogelijkheden van samenwerkingen 
tussen verschillende domeinen om ondersteuning te  
bieden aan jongeren die uitstromen uit pro en vso in  
beeld gebracht en gedeeld met regio’s in bijeenkomsten  
en trainingen. 

Doorontwikkeling pilot Kwint. Jongeren in kwetsbare  
positie worden succesvol door begeleid naar een  
duurzame werkplek.

Ingrado heeft ‘Lessons learned’ uit pilot Kwint uitgerold in 
het land middels het inventariseren, verbinden en delen 
van diverse regionale aanpakken. Kennisoverdracht d.m.v. 
professionalisering. Hierbij is de verbinding gezocht met een 
mogelijke aanpak jeugdwerkloosheid (en de maatregelen  
voor nazorg).

Activiteiten op het thema Lessen en acties als gevolg van corona
Activiteiten Resultaten

Voortzetten van de huidige inzet op de coronaaanpak,  
het inspelen op de actualiteit, betrokken worden en blijven 
op nieuwe ontwikkelingen in de coronaaanpak. 

Ingrado heeft meegedacht, heeft haar leden geïnformeerd, 
heeft kennis en materialen ontwikkeld, heeft vragen 
beantwoord en heeft ingespeeld op de actualiteit. 

Informatie verzamelen en delen over online onderwijs in 
relatie tot aanwezigheid en verzuim 18 en 18+. Hierbij is 
ook aandacht voor kansengelijkheid. 

Ingrado heeft informatie gedeeld over de ervaringen met 
online onderwijs in relatie tot aanwezigheid en verzuim  
op basis van ervaringen uit de praktijk. 

Aandacht genereren voor de mogelijkheden tot onder
steuning van oudvsv’ers die als gevolg van corona  
werkloos zijn geraakt en aanspraak maken op RMC 
(werkende jongeren zonder startkwalificatie).

Ingrado heeft de regio’s van informatie voorzien over de 
mogelijkheden ter ondersteuning van deze oudvsv’ers.

De impact van corona op de groei van de jeugdwerkloosheid en 
vsv is groot. Hiervoor gaan we in gesprek met ketenpartners om 
nog meer in te zetten op ononderbroken transitie van school 
naar werk én op de transitie van school naar school.  

Ingrado heeft met de ketenpartners activiteiten ontwikkeld 
gericht op het zonder hindernissen laten verlopen van beide 
transities van jongeren.

Ú	Programma 2 Lerend Netwerk en Communicatie 

Ingrado organiseert een lerend netwerk met als doel de 

uitwisseling, kennisdeling en verbinding te stimuleren tussen 

professionals, managers, politici en beleidsmakers. Ingrado 

heeft goede samenwerking met haar leden, van uitvoering 

tot management, van begeleiders tot coördinatoren. Dat 

resulteert in inzicht in knelpunten en kennisname van goede 

voorbeelden uit de praktijk. Zo is het mogelijk om deze 

voorbeelden mee te nemen naar andere gemeenten/regio’s.

Doordat Ingrado haar achterban heeft betrokken bij de 

projecten van het landelijk bureau is er een goede samen

werking en de mogelijkheid tot een regionale aanpak op  

maat ontstaan, wat de kwaliteit van de projecten verbetert.

Om een beweging en ontwikkeling in het voorkomen van 

schoolverzuim en uitval van kinderen en jongeren in te 

zetten, is communicatie en kennisdeling van groot belang. 

Deze zijn ook gericht op andere professionals binnen het 

sociaal domein. Daarom organiseren we zowel “live” als 

online activiteiten die naast de leden van Ingrado ook voor 

andere professionals toegankelijk zijn.

Een lerend netwerk kan niet zonder communicatie. Ingrado 

communiceert over de programma’s in het jaarplan én over 

inspirerende voorbeelden en actualiteiten via de website, 

de nieuwsbrief en het Ingrado Magazine. Daarnaast schrijft 

Ingrado artikelen of opiniestukken voor andere media.

Het werken met een rayonstructuur geeft Ingrado de 

mogelijkheid om op kleinere schaal de samenwerking met 

en tussen leden en samenwerkingspartners te verstevigen. 

Hierdoor worden lokale ontwikkelingen snel opgehaald en 

vertaald naar landelijke aandachtspunten. Andersom kan 

landelijk beleid efficiënt en effectief naar lokale uitvoering 

worden gebracht. De input voor de hier genoemde activi

teiten komt voort uit de overige programma’s en thema’s. 

Activiteiten Resultaten

Organiseren van twee landelijke 
werkconferenties en overige 
bijeenkomsten.

Deelnemers hebben workshops en een presentatie van een keynote speaker,  
een inspirerende spreker die kennis heeft van het werkveld, bijgewoond. In 
bijeenkomsten zijn kennis en ervaringen op de verschillende thema’s opgehaald  
en gedeeld.

Ondersteunen en faciliteren  
van zes rayondagen. 

Ingrado heeft alle rayons ondersteund bij de organisatie van hun rayondag. Ingrado 
heeft kennis en informatie over de vier thema’s opgehaald en gedeeld. De leden 
en hun ketenpartners zijn in staat gesteld om hun kennis en ervaringen op andere 
relevante gebieden te delen en uit te wisselen. Hiermee beogen we een bijdrage  
te leveren aan de versterking van de regionale samenwerking. 

Organiseren van twee landelijke 
dagen voor de rayoncontact
personen.

Ieder rayon heeft een aantal rayoncontactpersonen. Deze vertegenwoordigen de 
uitvoerders van gemeenten en RMC regio’s binnen het rayon. Op de landelijke  
dagen hebben de rayoncontactpersonen kennis en ervaringen met elkaar gedeeld 
en hebben de projectleiders kennis en ervaringen bij de aanpak van schoolverzuim 
en schooluitval uit de praktijk opgehaald. 

Samenstellen van de Ingrado 
nieuwsbrief

Tweewekelijks heeft Ingrado een digitale nieuwsbrief met actuele informatie  
over landelijke ontwikkelingen gepubliceerd. Deze nieuwsbrief is beschikbaar  
voor leden en samenwerkingspartners.

Samenstellen Ingrado Magazine Ingrado Magazine is in 2021 drie keer onder journalistieke eindredactie verschenen 
met als doel de lezers op verschillende thema’s te informeren en inspireren. Dit 
magazine is beschikbaar voor leden en samenwerkingspartners van Ingrado. 

Screenen/selecteren van nieuws 
en sociale media, vertaalslag naar 
thema’s Ingrado inclusief  
coördinatie website.

Ingrado heeft (dagelijks) nieuws gerelateerd aan het recht op onderwijs en 
ontwikkeling gedeeld op haar website en via sociale media van Ingrado.
Hierdoor heeft Ingrado haar leden en andere geïnteresseerden in staat gesteld  
om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen.

Dag van het recht op onderwijs  
en ontwikkeling 

Ingrado markeert het recht op onderwijs en ontwikkeling van het kind (kinder
rechtenverdrag Verenigde Naties 20 november 1989) landelijk en stimuleert  
lokale en regionale aandacht voor deze rechten van het kind.
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Ú	Programma 3 Kennis en Vakmanschap

Dit programma heeft als doel onze leden de mogelijkheid 

te bieden tot professionalisering bij de uitoefening van 

hun werk. Er is een wederzijdse wisselwerking tussen dit 

programma en de andere programma’s op gebied van 

kennisdeling en professionaliteit.

Leden weten Ingrado te vinden bij vragen over de 

toepassing van wet en regelgeving in de praktijk. 

Minstens duizend vragen per jaar bereiken onze vraag en 

antwoordservice. Hierdoor heeft Ingrado veel inzicht in en 

kennis van de actuele vraagstukken uit de praktijk. 

De ontwikkelingen in het werkveld van verzuim en uitval 

vragen om vakmanschap van de professional. Streven naar 

vakmanschap betekent het continue leren en ontwikkelen 

van de functie. Vakmanschap vraagt om onderhoud, om een 

leven lang leren. Met het programma Vakmanschap van 

Ingrado wordt de professionele basis verstevigd.

Met vakmanschap ontstaat ook beroepstrots. Hier ligt de 

relatie met het kwaliteitsregister dat als doel heeft het 

profileren als vakbekwame beroepsgroep. De voorgenomen 

ontwikkeling van een beroepscode stelt leden in staat om 

in lastige situaties de juiste keuzes te maken.

Activiteiten Resultaten

Ingrado biedt jaarlijks een aantal trainingen 
en/of opleidingen zelf aan die ook in het 
kwaliteitsregister geaccrediteerd worden.

Ingrado heeft trainingen ter bevordering van het vakmanschap in de 
uitvoeringspraktijk aangeboden. Wat ten goede komt aan de begeleiding 
van ouders en jongeren. De trainingen zijn in het kwaliteitsregister 
geaccrediteerd. 

Het faciliteren van een vraag en 
antwoordservice op onze website.

Ingrado heeft (jaarlijks meer dan 1000) vragen van leden over de 
toepassing van wet en regelgeving in hun dagelijkse werk beantwoord. 
Een deel van de vragen en antwoorden op actuele thema’s is gedeeld 
op de Ingrado website zodat leden en andere belangstellenden worden 
geinformeerd. 

Het analyseren van de vragen die bij  
ons binnenkomen.

Door een analyse van de binnengekomen vragen heeft Ingrado inzicht  
in en kennis over de informatiebehoefte van haar leden verkregen. 

Het ontwikkelen van voorlichtingsmate riaal  
om het kwaliteitsregister onder de aandacht 
van onze leden én opleiders op het gebied  
van leerplicht en RMC te brengen. 

Leden zijn aangespoord door Ingrado om zich in te schrijven in het 
kwaliteitsregister en om actief bezig te zijn met de ontwikkeling van  
hun vakmanschap. Ingrado heeft geaccrediteerde opleiders ingezet, 
waardoor leden verzekerd zijn van een kwalitatief goede opleiding.

Het ontwikkelen van een beroepscode, 
een beschrijving van het waarden en 
normenstelsel van een beroepsgroep.  
Als leerplichtambtenaar of RMCmedewerker 
staat men soms voor lastige ethische situaties. 
De code schrijft niet voor wat je wel of niet 
moet doen. De normen in de code geven wel 
richting voor het maken van een afgewogen 
keuze.

De beroepscode is ontwikkeld met als doel bevordering van de ethische 
bekwaamheid en het vermogen om doordachte besluiten te nemen én 
die te verantwoorden. De beroepscode is daarmee een verdieping op de 
methodische aanpak leerplicht en RMC. 

Doorontwikkeling en onderhoud van de 
Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) 
door de inrichting op geoorloofd verzuim, 
de uitwerking van de evaluatiefase en de 
implementatie van de MAS voor RMC.

De MAS is door Ingrado, in samenwerking met het ministerie van J en 
V, de Raad voor de Kinderbescherming, het Openbaar Ministerie en 
Halt doorontwikkeld en ingericht op preventie en geoorloofd verzuim. 
Gebruikers zijn door Ingrado op de hoogte gesteld van de aanvullingen 
op de MAS. Dit bevordert een eenduidig landelijk handelen. RMC regio’s 
zijn in kennis gesteld van en in staat gesteld om te gaan werken met  
de MAS voor RMC.

Ú	Programma 4 Data en Onderzoek

Dit programma is ondersteunend aan alle inhoudelijke 

programma’s. Hierin zijn activiteiten gebundeld die 

erop gericht zijn vanuit wetenschappelijke kennis 

ondersteuning te bieden aan de ontwikkeling op de 

diverse thema’s en aan het werk van onze leden, op  

het uitzetten van en meedenken over onderzoeken  

en op de inzet en het gebruik van data door onze leden  

en de Rijksoverheid.

Activiteiten Resultaten

Wetenschappelijke kennis m.b.t. aan
wezigheid op school en het voor komen 
van verzuim en maatschappelijke uitval 
verzamelen, ontsluiten en vertalen.

De door Ingrado ingenomen standpunten en visies zijn waar mogelijk 
onderbouwd met wetenschappelijke inzichten. Leden en partners zijn door 
Ingrado in kennis gesteld van wetenschappelijke inzichten m.b.t. aanwezigheid, 
verzuim en uitval en zijn gestimuleerd daarvan gebruik te maken in hun werk. 
Door publicaties en handreikingen, worden zij door Ingrado gefaciliteerd om 
wetenschappelijke inzichten naar de praktijk te vertalen. 

Kennis delen over wat werkt in de 
aanpak van verzuim en uitval.

Ingrado heeft kennis beschikbaar gesteld over wat werkt in de aanpak van 
verzuim en uitval via de Ingrado website, nieuwsbrief, het Ingrado Magazine  
en in overleggen.

Verzuimdata ontsluiten en duiden. Verzuimdata op basis van de jaarlijkse leerplichttelling zijn zichtbaar gemaakt 
in het VSv Kompas (verzuim en schoolverlaters). 

Versterken van benchmarkmogelijkheden 
en ondersteuning bij benchmarks.

Het VSvKompas biedt meer mogelijkheden voor benchmarking dan enkel 
de gegevens uit de leerplichttelling en de vsvcijfers. Leerplicht en RMC zijn 
hierdoor in staat gesteld beter te reflecteren op hun werk en de organisatie 
daarvan en daarmee zicht te krijgen op verbetermogelijkheden. 

Anticiperen op mogelijkheden tot 
uitzetten en initiëren van onderzoek op 
gebied van aanwezigheid, verzuim en 
uitval. Participeren in begeleidings
commissies van onderzoek op het gebied 
van verzuim en uitval die zijn uitgezet 
door andere partijen. 

Ingrado heeft onderzoeksresultaten gedeeld met leden en stakeholders.  
Deze zijn hierdoor in staat om beleid te ontwikkelen of praktische toepassingen  
te maken.

Onderzoek doen naar de relatie tussen 
thuiszitters uit voortgezet onderwijs en 
de vsv jongere in het mbo.

Ingrado heeft onderzoek gepubliceerd waaruit duidelijk wordt welke relatie  
er is tussen thuiszitten en vsv. 

Initiëren en begeleiden van onderzoeken 
bij hbo en universiteiten.

Studenten zijn verleid tot het doen van literatuuronderzoek naar “wat werkt in 
het voorkomen van verzuim en vsv” en literatuurstudie naar “wat werkt in de 
aanpak van thuiszitters en vsv’ers”.
We hebben een student gevonden die voor ons bijvoorbeeld het effect van 
het opmaken van een procesverbaal om schoolverzuim te stoppen wil 
onderzoeken.

In samenwerking met Zinziz ontwikkelen 
en onderzoeken we de begeleiding van 
jongeren tot 27 jaar met een startkwa
lificatie die zijn gestrand in een vervolg-
opleiding of baan in drie RMCregio’s.

De kennis en ervaringen met de begeleiding van jongeren tot 27 jaar zonder 
of met een startkwalificatie in drie RMC-regio’s is systematisch verzameld en 
gedeeld met andere RMCregio’s.

 

1110



Bedrijfsvoering

Alle programma’s worden ondersteund door een goed ingerichte organisatie. Ingrado werkt sinds 2019 als een  

project  organisatie. Binnen de projecten wordt de organisatie van alle bijeenkomsten en trainingen en de behandeling  

van ledenvragen uitgevoerd door een team in het bedrijfsbureau (3 fte). De bedrijfsvoering is gericht op voortgang,  

kwaliteit en ontwikkeling van personeel, financiën, huisvesting en automatisering.

Resultaat bedrijfsvoering:
• investeren in het professionaliseren van de medewerkers

• de bedrijfsvoering is extern en intern op orde

• medewerkers werken zowel thuis als op kantoor ergonomisch en ARBO verantwoord

• medewerkers werken met state of the art hard en software

• governance wordt ondersteund 

Naast de bovenstaande going concern activiteiten worden in 2021 de volgende projecten uitgevoerd:

Activiteiten Resultaten

Het Customer Relationship Management (crm) systeem is 
nauw gekoppeld aan de nieuwe website waarmee de digitale 
contacten aansluiten aan de eisen die gesteld worden aan goed 
en veilig relatiebeheer. Voor het relatiebeheer worden meer  
uren uitgetrokken. 

Ingrado heeft een doorlopend actueel ledenbestand en 
juiste registratie van stakeholders en belangstellenden. 

Het projectmatig creëren (PMC) als werkmethode wordt verder 
ondersteund door het aan en ontsluiten van de beschikbare 
systemen. 

Digitale systemen sluiten aan en ondersteunen  
mede werkers in het dagelijks werk. 

Versterking Batenpositie. Binnen dit project worden voorstellen 
uitgewerkt om een stijging van inkomsten uit andere dan 
contributie en subsidie te bewerkstelligen. 

De batenpositie van Ingrado heeft een bredere basis. 
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