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Voortvarend
in beweging
De bescherming van het recht op
onderwijs en ontwikkeling daagt uit
tot daadkracht en beweging
Jaarplan Ingrado 2022

Inleiding
Ingrado zet zich ook in deze turbulente tijd in als kenniscentrum voor de
bescherming van het recht op onderwijs en ontwikkeling. De Covid-19 pandemie
heeft zichtbare effecten op het werk van onze vereniging en het kenniscentrum.
De vraag naar informatie om jongeren alle kansen te bieden om zich te kunnen
ontwikkelen is gegroeid. Het belang van ontwikkeling is meer en meer zichtbaar
geworden, ook in ons werk merken we daar de groeiende aandacht voor.
De veranderingen in het onderwijs en daarmee ook de aanpak van het verzuim en
voortijdig schoolverlaten zijn in het schooljaar 2020/2021 in sterke mate bepaald
door de maatregelen die als gevolg van de pandemie moesten worden genomen.
Het recht op onderwijs en ontwikkeling bleek kwetsbaarder dan we voor mogelijk
hielden. Juist in die situatie hebben leerplicht en RMC hun meerwaarde laten
zien: door op pad te gaan en actief op zoek te gaan naar de jongeren die
gemist werden en door inzichtelijk te maken waar welke hulp nodig was om alle
jongeren digitaal aan te laten sluiten op school. In nauwe samenwerking met
het onderwijs konden leerplicht en RMC zich inzetten om jeugdigen te blijven
zien, ook als contact op/met school niet mogelijk was. Die aandacht vertalen
we in de programma’s die we voor 2022 hebben opgenomen in dit jaarplan. De
programma’s laten daadkracht zien, de doelen die we ons hebben gesteld in het
strategisch plan “Koersvast op weg naar 2025” dagen daar ook toe uit. We zijn op
koers, het aanbod in het programma Vakmanschap en de kennisdeling via onder
andere de website zijn daar twee voorbeelden van.
Ook al was er minder gelegenheid om het land in te gaan, en ja dat missen
we echt, we blijven in verbinding dankzij alle mogelijkheden van het hybride
werken. Zo blijven we goed geïnformeerd over het werk van onze leden en
samenwerkingspartners en weten we welke uitdagingen we voor 2022 aan kunnen
gaan. Dankzij de projectorganisatie die we sinds twee jaar zijn, kunnen we inspelen
op nieuwe ontwikkelingen en inspelen op vraagstukken en actuele thema’s.
Met die wetenschap presenteer ik u het jaarplan voor 2022. Een jaarplan met de
titel ‘Voortvarend in beweging’. Die beweging is er, in onze organisatie, in onze
beroepsgroep en in de bewustwording dat de bescherming van het recht op
onderwijs en ontwikkeling nog dagelijks om aandacht vraagt.
Naast dit alles wordt het jaar 2022 een bijzonder jaar voor Ingrado en voor mijzelf.
Op 22 september 2022 neem ik afscheid als bestuurder van Ingrado, mijn opvolger
wordt op de voorjaarsvergadering voorgesteld aan onze leden na een zorgvuldige
wervings- en selectieprocedure door de benoemingsadviescommissie.

Carry Roozemond
bestuurder Ingrado
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Onze missie:

Iedere jongere heeft 
recht op ontwikkeling.

Daar maken wij werk van!

Ingrado 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.
De thema’s uit het jaarplan van 2021 zijn nog actueel en lopen
daarom door in het jaarplan van 2022. Het thema “lessen uit
en acties als gevolg van corona” hebben we in het jaarplan
verankerd in de drie actuele thema’s. De gevolgen van corona
hebben impact op alle thema’s waar we ons op richten.
Vanuit het landelijk bureau werkt Ingrado met een team van
14 medewerkers aan de doelstellingen en resultaten zoals
deze door de vereniging zijn vastgesteld na bespreking van
‘Voortvarend in beweging.’ in de Algemene Vergadering van
23 september 2021. Dit plan is ontwikkeld in samenspraak met
onze leden en in nauwe afstemming met de subsidiegever.
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De toegevoegde waarde van Ingrado
Ingrado is op de eerste plaats de vereniging van
professionals die in de praktijk in de gemeenten
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 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!
Zo konden we in 2021 direct inspelen op de
actualiteiten rondom corona, de aanpak
jeugdwerkloosheid en de uitwerking van het Nationaal
Programma Onderwijs (NPO). Ook voor 2022 zetten
we ons in om voortvarend de verbinding te maken
tussen landelijke ontwikkelingen en onze leden
die zich in hun werk in de gemeente inzetten voor
de bescherming van het recht op onderwijs en
ontwikkeling.

1

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, welke resultaten we willen halen en welke
inspanningen we hiervoor leveren.

1.
Verbinding en
Ontwikkeling*

2.
Lerend Netwerk
en Communicatie

Landelijk

Lokaal

3.
Data en
Onderzoek

4.
Kennis en
Vakmanschap

* Onderdelen van Verbinding en Ontwikkeling:
•B
 eleid, wet- en regelgeving
•S
 amenwerking 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 en landelijk niveau. Door haar ledenstructuur is Ingrado
als kenniscentrum in staat om lokale ontwikkelingen te verzamelen
om input te geven aan landelijk beleid en landelijk beleid te
vertalen naar 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 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 2022 de onderstaande resultaten willen behalen.

De uitdaging van het thema corona binnen dit project bestaat
erin om de lessons learned, en de gevolgen van corona te
blijven evalueren en de “bruikbare” lessen te gebruiken. Het
thema corona zal ook in de andere projecten aandacht krijgen.
Jongeren die als gevolg van de coronaperiode dreigen uit te
vallen kunnen zodoende op adequate wijze door onze leden
worden geholpen. Ingrado ondersteunt hen hierbij door kennis,
inzichten en richtlijnen rondom dit thema te delen.
Rondom het project “visie” worden twee thema’s, waar
in 2021 de discussie over is gevoerd, op regionaal niveau
verder uitgewerkt. Deze thema’s zijn 1) de positie van de
leerplichtambtenaar/RMC casemanager in het sociaal
domein en 2) het opheffen van het verschil tussen geoorloofd
en ongeoorloofd verzuim of anders gezegd het denken in
aanwezigheid in plaats van afwezigheid.

Project 1.1 Beleid, wet en regelgeving
Resultaat

Activiteit

Ingrado zet zich in om beleid-, wet- en regelgeving te
beïnvloeden zodat knelpunten in de beroepspraktijk worden
opgelost. Door de verbinding met de lokale en regionale
praktijk, weten wij als geen ander waar het schuurt en knelt.
Daardoor kunnen wij agenderen en signaleren. Die signalen
worden doorgezet naar regionale en landelijke gremia.
Ingrado deelt hier haar kennis en de praktijkervaringen van
haar leden, om ervoor te zorgen dat wet- en regelgeving
ondersteunend is aan het recht op onderwijs en ontwikkeling
voor jongeren. 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 op onderwijs en
ontwikkeling van jongeren centraal staat (o.a. Kernteam
16-27 jaar, G4, G40, B5, RMC-regio’s, onderwijsraden,
stuurgroep aanpak jeugdwerkloosheid, impulsoverleg,
werkgroep stages/werk, verbeteragenda passend onderwijs
mbo, thuiszittersoverleg, expertmeetings en ministerie van
OCW). Tijdens deze overleggen halen we informatie op en
delen we informatie, daarnaast 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
regelgeving 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.
Adviezen, reacties en agendering zijn gebaseerd
op de beleids- en beroepspraktijk van de leden van
Ingrado en worden onderbouwd met onze juridische en
wetenschappelijke kennis.
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Project 1.2 Samenwerking en ontwikkeling
Resultaat

Activiteit

Ingrado zoekt actief verbinding met andere
organisaties (bijv. NCJ, NJI, onderwijsraden,
Ouders & Onderwijs), zodat we samen aan
projecten werken. We willen de samenwerking
uitbouwen door met die organisaties naar
de regio’s te gaan, fysiek of door middel van
webinars. Aan het einde van het project zijn alle
rayons bezocht en liggen er handvatten om de
samenwerking, gericht op het voorkomen van
schoolverzuim en -uitval, te verstevigen.
We stimuleren daarmee de samenwerking
op lokaal niveau en bieden praktische kennis
aan, daar waar dat nodig is. Leden (en hun
samenwerkingspartners) kunnen hierdoor
bewuste en onderbouwde keuzes in het werk
maken.
Omdat leerplichtambtenaren en RMCtrajectbegeleiders preventief en outreachend
werken, zijn zij bij uitstek degenen die een rol
kunnen spelen, om te voorkomen dat kinderen
thuiszitten. Door deze positie en de bijdrage
van de leerplichtambtenaar te verduidelijken,
wordt de integrale samenwerking en
aanpak versterkt. Dit zorgt voor een betere
ondersteuning van de jongeren. Ingrado buigt
daarbij de discussie rondom leerplicht om naar
de bescherming van het recht op onderwijs en
ontwikkeling.

Er worden regionale bijeenkomsten georganiseerd rond de thema’s
integrale samenwerking en positie van de leerplichtambtenaar in het
sociaal domein. Tijdens deze bijeenkomsten inspireren we de deelnemers
om effectieve samenwerking aan te gaan en goede ervaringen te delen.
We leveren een bijdrage aan een methodische aanpak voor
thuiszittersinitiatieven samen met samenwerkingsverbanden in de vorm van
een publicatie over de werkende elementen uit diverse initiatieven/pilots
van thuiszittersinitiatieven van verschillende samenwerkingsverbanden.
Naar aanleiding van het onderzoek naar geoorloofd verzuim en
kortdurend ongeoorloofd verzuim en de aanbevelingen rond de
inzet van leerplichtambtenaren, werkt Ingrado mee aan de vertaling
van de aanbevelingen naar het veld. Deze inzet betreft onder meer
de ondersteuning van scholen bij de analyse van de aanwezigheid
(op leerling, klas en schoolniveau), het herkennen van patronen van
verzuim en de versterking van de samenwerking met de scholen en de
jeugdgezondheidszorg.
Ingrado werkt mee aan de uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst
met de Inspectie van het Onderwijs op het toezicht van het verzuimbeleid
bij scholen.
Ingrado onderzoekt de mogelijkheid om een convenant met de
verschillende partners in de medische sector af te sluiten om geen medisch
bezoek onder schooltijd meer te doen.
Ingrado werkt samen met organisaties als Kennisteam schoolweigering en
International Network for School Attandance (INSA).
Ingrado onderzoekt of zij een bijdrage kan leveren in het onderwijs aan
studenten (HBO/universiteiten -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 2022 worden daarvoor minimaal twee
hogescholen benaderd.
Ingrado woont landelijke en regionale bijeenkomsten bij, zoals
thuiszittersoverleg en bijeenkomsten met partners. Ingrado draagt daaraan
actief bij door mee te denken, input te leveren en voorbeelden uit de
praktijk te delen.
Schriftelijke bijdragen en presentaties zijn wetenschappelijk onderbouwd en
dienen ter ondersteuning aan de praktijk.
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Project 1.3 Preventie en aanpak vsv
Resultaat

Activiteit

Op verzoek van de directie MBO vertaalt
Ingrado de ontwikkelde routekaart RMC naar
een gestructureerde aanpak voor 16- en 17jarige jongeren die kwalificatieplichtig zijn.
Ingrado wil voor alle betrokkenen een goed
inzicht geven in de leefwereld van de jongeren
van 18 tot 27 jaar. Door een gestructureerde
aanpak voor zowel 16- en 17-jarigen, als voor
de dreigende vsv’ers vanaf 18 jaar, wordt
samenwerking gestimuleerd en krijgen alle
jongeren gelijke kansen. RMC en het onderwijs
profiteren van een goede samenwerking
met heldere werkafspraken. Daarbij worden
jongeren snel benaderd en ondersteund bij
verzuim, waardoor zij succesvol hun opleiding
kunnen afronden.

Om een goed inzicht te geven in de leefwereld van jongeren, gaat Ingrado
persona’s ontwikkelen en gebruiken door:
• onderzoek te (laten) doen;
• de RMC regio’s te betrekken bij de ontwikkeling van de persona’s;
• RMC te trainen in het gebruik van deze persona’s, zodat de
werkprocessen bij RMC efficiënter ingezet worden.
RMC-regio’s kunnen deze persona’s gebruiken om uitvoerings- en
beleidspraktijk beter op de doelgroep af te stemmen, waardoor de jongeren
een meer op maat gemaakt traject aangeboden krijgen.
Ingrado organiseert RMC-panels om topics uit te diepen en de visie over de
aanpak van de doelgroep 16-27 jarigen vorm te geven.
Ingrado haalt kennis en ervaring op bij haar leden door bijeenkomsten te
organiseren rond de begeleiding van jongeren van 16 en 17 jaar zonder
startkwalificatie, die tijdelijk geen onderwijs volgen. Met die vergaarde
kennis geeft Ingrado advies met betrekking tot wetgeving.
Ingrado wil beleid inrichten op het verzuim 18+, zodat jongeren van 18 jaar
en ouder snel worden benaderd en ondersteund bij verzuim. Daarom
werken we een aanpak uit, waarin een preventieve aanpak van schooluitval
centraal staat, zodat meer jongeren succesvol hun opleiding afronden.
Ingrado voegt als kenniscentrum bij al deze activiteiten een onderbouwde
visie toe, gebaseerd op praktische kennis en wetenschappelijke inzichten.

‘Altijd in verbinding,
lokaal en landelijk’

| Jaarplan 2022

9

Project 1.4 Jongeren en arbeid
Resultaat

Activiteit

De aanpak jeugdwerkloosheid en de
bijhorende financiële impuls geeft RMC
en arbeidsmarktregio’s mogelijkheden
om knelpunten weg te nemen, die
arbeidsdeelname van jongeren in de
weg staan, zoals gesignaleerd in het IBO
JmAA. Ingrado werkt aan kennisdeling
en uitwisseling over deze mogelijkheden
en jaagt het ontwikkelen van nieuwe
mogelijkheden in de regio’s aan. Zo zorgen
we ervoor dat de professionals de mbo’ers
met een moeizame start op de arbeidsmarkt,
voortijdig schoolverlaters en schoolverlaters
uit het Praktijkonderwijs en VSO goed
kunnen ondersteunen. Voor hen stimuleren
we een integrale en sluitende aanpak. De
begeleiding van Pro- en VSO-leerlingen naar
een vervolgstudie of werk en de begeleiding
van voortijdig schoolverlaters naar werk,
eventueel in combinatie met onderwijs, vraagt
om actuele inzichten, informatie en om goede
voorbeelden. Ingrado wil deze onder de RMCregio’s verspreiden. Dit doen we samen met de
partners uit de landelijke stuurgroep ‘Aanpak
Jeugdwerkloosheid’ waarmee we op 6 juli 2021,
door middel van een werkagenda, afspraken
hebben gemaakt. Ingrado coördineert de
ontwikkeling van een handboek waarmee een
sluitende aanpak, gericht op het voorkomen
van jeugdwerkloosheid voor jongeren met
een extra ondersteuningsbehoefte, wordt
gewaarborgd.

Ingrado heeft ondersteunende materialen (zoals good practises,
infographics en kennisbijeenkomsten) van partners met haar leden gedeeld.
Ingrado heeft haar leden geïnformeerd over de relevante actuele
ontwikkelingen in de aanpak jeugdwerkloosheid.
Ingrado heeft een trainingsaanbod gedaan, die de kennis en vaardigheden
om jongeren naar werk toe te leiden, bij haar leden vergroot.
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). Ingrado maakt vervolgens de verbinding met
andere arbeidsmarktregio’s om oplossingen voor knelpunten te delen.
Ingrado heeft een inventarisatie gedaan van de regionale aanpakken
jeugdwerkloosheid welke RMC’s hebben ontwikkeld samen met de relevante
samenwerkingspartners, waaronder tenminste de regiogemeenten, de
regionale mobiliteitsteams, de relevante initiële onderwijsinstellingen uit
het praktijkonderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en het middelbaar
beroepsonderwijs, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs
Bedrijfsleven (SBB) en de sociale partners. Deze inventarisatie is zichtbaar in
een (digitaal) servicedocument.
Ingrado organiseert en neemt deel aan de bijeenkomsten met de
werkgroep stages/werk mbo in het kader van de verbeteragenda passend
onderwijs.
Ingrado organiseert met en vanuit de werkgroep stages/werk een
bijeenkomst in het voorjaar over het Praktijkhandboek deel 1 ‘Voorbereiding
en begeleiding BPV’.
Ingrado coördineert vanuit de werkgroep stages/werk de ontwikkeling van
het Praktijkhandboek deel 2 ‘Overgang opleiding naar werk’.
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Programma 2:
Lerend Netwerk en Communicatie

Kennisdeling, kennisuitwisseling en verbinding tussen
professionals, managers, politici en beleidsmakers is
cruciaal voor de bescherming van het recht op onderwijs
en ontwikkeling. Daarom organiseert Ingrado een lerend
netwerk waarbij landelijk, regionaal en lokaal deze uitwisseling
wordt gestimuleerd. Van uitvoering tot management, van
begeleiders tot coördinatoren, ontstaat zo inzicht in knelpunten
en oplossingen, en kennen we de goede voorbeelden uit de
praktijk. De uitwisseling en kennisdeling organiseert Ingrado
o.b.v. de overige resultaten uit het jaarplan.

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,
onderwijs en de arbeidsmarkt. We organiseren zowel “live”, in
een hybride vorm als “online” activiteiten.
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.

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 voor
jongeren. 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 voor jongeren. Het
komende jaar levert het programma Lerend Netwerk een
belangrijke bijdrage aan de realisatie van de doelen gesteld
in het strategisch plan ‘Koersvast op weg naar 2025’.

Ingrado organiseert twee landelijke werkconferenties.
Ingrado organiseert regionale bijeenkomsten over de actuele
thema’s uit de programma’s 1, 3 en 4.
Ingrado organiseert twee landelijke bijeenkomsten voor de
rayoncontactpersonen.
Ingrado organiseert de Schimmelpennincklezing tijdens
de dag van het recht op onderwijs en ontwikkeling in
november 2022.

Project 2.2 Communicatie
Resultaat

Activiteit

De communicatie draagt bij aan kennisdeling en omvat
middelen die de doelgroepen voorzien van adequate
informatie over de bescherming van het recht op onderwijs
en ontwikkeling. De middelen en de daarin gedeelde
content sluiten aan bij de doelgroepen en dragen bij aan de
kennisdeling over de programma’s, projecten en jaarplannen
van Ingrado. Het beoogde resultaat van het project
communicatie is het vergroten van de zichtbaarheid van
Ingrado en de positionering van Ingrado als kenniscentrum
voor het recht op onderwijs en ontwikkeling. Deze informatie
wordt vertaald naar landelijke aandachtspunten.

De doelen van het project communicatie zijn het organiseren,
onderhouden, faciliteren, initiëren en samenstellen van de
kennisdeling via onderstaande middelenmix:
• sociale media
• website en het (leden)portaal Mijn Ingrado
• Ingrado nieuwsbrief
• Ingrado Magazine
Ingrado monitort haar content van de communicatie
middelen nauwkeurig. De resultaten en effectmetingen geven
Ingrado inzicht in de informatiebehoefte van haar leden en
samenwerkingspartners. Hierdoor kan er doelgerichte
content worden gecreëerd.
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Programma 3:
Kennis en Vakmanschap

Werken vanuit een professionele basis, vraagt om onderhoud
en ontwikkeling. Ingrado biedt hier vanuit het programma
Vakmanschap mogelijkheden toe. De ontwikkelingen in het
werkveld van verzuim en uitval dagen uit tot vakmanschap van
de professional. Dit vraagt ook dat de gemeenten investeren in
deze professionalisering vanuit het persoonlijk ontwikkelbudget.
Het aanbod komt tot stand op basis van een analyse die
Ingrado doet op de vragen die binnenkomen bij “vraag en
antwoord”. Projecten uit de overige programma’s in het jaarplan
kunnen leiden tot de ontwikkeling van een training, workshop of
andere activiteit. Daarnaast bevraagt Ingrado haar achterban
actief naar hun opleidingsbehoefte.

Om bij de ontwikkeling van een passend opleidingsaanbod
niet alleen afhankelijk te zijn van subsidie en tijdig een
aanbod te kunnen presenteren aan leden, worden trainingen
kostendekkend aangeboden. Dit geeft Ingrado de ruimte leden
tijdig een aanbod te doen, maar ook om in te spelen op een
specifieke vraag van een leerplicht/RMC organisatie door
incompany of in de regio een aanbod te doen.
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 uit programma 1.

Project 3.1 Kennis
Resultaat

Activiteit

Als kenniscentrum haalt Ingrado
kennis op uit de praktijk en
delen we deze met onze leden
en onze stakeholders. Hierdoor
professionaliseren leden zich en
kunnen ze onderbouwde afwegingen
maken. Ingrado ontvangt jaarlijks
1100 vragen van leden. Deze vragen
geven Ingrado informatie over trends
in het land en de kennisbehoefte van
leden. Ingrado ontvangt ook vragen
van externen (partners en andere
partijen), omdat Ingrado gezien wordt
als het kenniscentrum op het gebied
van de bescherming op het recht van
onderwijs en ontwikkeling.

We beantwoorden (leden)vragen binnen vijf werkdagen, door deze vragen uit te
zetten bij de experts (de projectleiders en juridisch adviseur). De antwoorden van de
experts worden gecontroleerd en vervolgens verzonden naar de vraagsteller. Door
de ledenvragen door de experts te laten beantwoorden, zijn de experts 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.
We analyseren de vragen van “vraag en antwoord”, het gebruik van de informatie op
de website en in de nieuwsbrief, en de aanwezigheid bij bijeenkomsten per kwartaal.
Aan de hand van deze informatie weten we welke leden de vragen stellen en uit welke
regio deze 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.
Er wordt een professionaliseringsaanbod ontwikkeld op basis van de analyse van
de vragen. Maandelijks wordt er naar aanleiding van de analyse een webinar
georganiseerd, waarbij het onderwerp op de behoefte van onze leden is afgestemd.
Ook andere webinars/workshops/expertmeetings die vanuit de projecten worden
georganiseerd, zijn afgestemd op de behoefte van de leden of op actuele
ontwikkelingen binnen het aandachtsgebied van Ingrado.
De informatievoorziening is gerealiseerd aan de hand van de analyse van de
vragen. Er is extra aandacht in de nieuwsbrief voor onderwerpen waar vragen over
binnenkomen.
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.
Relevante Q&A’s zijn beschikbaar via de website van Ingrado. We zorgen er voor dat
de Q&A op onze website actueel blijft.
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Project 3.2 Vakmanschap
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Resultaat

Activiteit

Werken vanuit een professionele basis,
vraagt om onderhoud en ontwikkeling.
Ingrado biedt hier vanuit het programma
Vakmanschap mogelijkheden toe. Ingrado
biedt een opleidingsaanbod op basis van
een analyse die Ingrado doet op de vragen
van leden die Ingrado ontvangt. Ingrado
bevraagt haar leden actief naar hun
opleidingsbehoefte.
Ingrado heeft inzicht in en kennis van
de actuele vraagstukken uit de praktijk,
welke Ingrado vervolgens agendeert in
de landelijke en bilaterale overleggen uit
programma 1.

Ingrado biedt vaardigheidstrainingen aan, evenals kennis- en
toepassingstrainingen. Dit is een aanbod voor verschillende doelgroepen, en
waar mogelijk, wordt ingespeeld op de actualiteit.
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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. Alle managers leerplicht/RMC ontvangen
geregeld informatie over het KRSD.
Op basis van de ervaringen in het ontwikkeltraject van een beroepscode in
2021, werken we in 2022 aan de ontwikkeling van een beroepscode.
Mogelijke aanbevelingen uit het onderzoek naar de MAS, dat is uitgevoerd
in 2021 en is afgerond in november 2021, worden meegenomen in de
doorontwikkeling van de MAS. Gebruikers zijn door Ingrado op de hoogte
gesteld van de aanvullingen op de MAS.

P

Programma 4:
Data en Onderzoek

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
het 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 van elkaar leren. Het
duiden van de data wordt daardoor op een
hoger niveau getild. Langs deze weg kan
Ingrado de landelijke cijfers beter duiden,
die dan op hun beurt naar het ministerie
van OCW en de andere stakeholders
teruggekoppeld kunnen worden.
Ingrado verschaft haar leden goede
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.

Het VSv kompas en de website worden geïntegreerd, waardoor meer zicht
ontstaat op de data van andere organisaties. We bieden daarom twee online
workshops “werken met het kompas” aan.
We denken mee over de WAMS.
We zorgen voor aanpassing van het Servicedocument Gegevensdeling, indien
landelijke ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.
We plaatsen berichten in de Ingrado nieuwsbrief en via de overige
communicatiemiddelen.
We denken met het ministerie van OCW mee over verzuimgegevens
(geoorloofd verzuim, doorlooptijd en dergelijke).
We sluiten aan op informatie rond de AVG en andere informatie rond het delen
van gegevens.
Ingrado verspreidt het servicedocument i.c.m. WAMS en nieuwe regelgeving.
Ingrado verspreidt het servicedocument i.c.m. WAMS en nieuwe regelgeving.
In 2022 wordt de WAMS ingevoerd. Op verzoek van de directie MBO wordt het
Servicedocument onderwijs/hulpverlening uitgebreid met het arbeidsdomein.
Ingrado denkt daarbij mee over wat dat voor leerplicht en RMC betekent, en
communiceert hierover met haar leden.
Ingrado neemt deel aan de projectgroep vva.
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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.
Via Ingrado zijn leden en betrokkenen
in staat kennis te nemen van
wetenschappelijke kennis over het
voorkomen van thuiszitters en vsv.
Studenten zijn in staat gesteld
onderzoek te doen op thema’s rond
de bescherming van het recht op
onderwijs en ontwikkeling.

We ontwikkelen een formatierichtlijn voor de uitvoering van de Leerplichtwet en de
wetgeving rond RMC.
We brengen hogescholen en universiteiten op de hoogte van mogelijke onderwerpen
voor onderzoek door studenten. We voorzien de studenten daarbij van de benodigde
informatie en contacten. De opgedane kennis uit de onderzoeken delen we
vervolgens met onze leden.
Door middel van een onderzoek toont Ingrado de meerwaarde van RMC-trajecten
aan, om daarmee de bereidheid te vergroten van lokale bestuurders en de landelijke
overheid om in de RMC functie te investeren. Daardoor kan RMC meer vsv’ers
oppakken en begeleiden naar een duurzame participatie in het onderwijs of op de
arbeidsmarkt.

Bedrijfsvoering
Om ondersteuning te bieden aan de programma’s en
projecten is een goed ingerichte projectorganisatie
nodig. Voortgang, kwaliteit en ontwikkeling van
personeel, financiën, huisvesting en automatisering
worden georganiseerd vanuit de bedrijfsvoering. De
ontwikkelingen n.a.v. de Covid-19 pandemie, zoals
het thuiswerken, vraagt om aanpassingen in de
bedrijfsvoering, zodat de medewerkers voldoende
gefaciliteerd blijven om hun werkzaamheden
uit te kunnen voeren zowel thuis als op kantoor.
Professionalisering en persoonlijke ontwikkeling maakt
standaard onderdeel uit van ons personeelsbeleid.
Daarnaast zorgt Ingrado voor een actueel
ledenbestand, een goed werkend digitaal systeem en
een batenpositie met een brede basis.
Voor 2022 vraagt de overdracht naar een nieuwe
bestuurder in het bijzonder aandacht van de
bedrijfsvoering.
De uren voor de bedrijfsvoering worden opgebouwd uit
de uren voor planning & control, governance, bestuur,
management ondersteuning en administratieve
ondersteuning.
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In tegenstelling tot 2021 brengen we de interne
uren voor planning en control en governance onder
bij bedrijfsvoering in plaats van bij de individuele
programma’s. Hiervoor doen we ook minder een
beroep op de inzet van externe deskundigheid, een
ontwikkeling die past bij de ambitie in ons strategisch
plan “Koersvast op weg naar 2025”.
De verhouding projecturen en overheaduren is 71%
respectievelijk 29%.

‘Een stabiele
en gezonde
projectorganisatie’

Het recht op
onderwijs en ontwikkeling
beschermen we samen.

Juist nu!

