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VOORWOORD

Voorwoord
Het is lente, de coronamaatregelen zijn zo 
goed als afgeschaft, we kunnen elkaar weer 
ontmoeten. De verhalen in dit magazine 
getuigen daarvan; we pakken de draad weer 
op. Zo goed als dat gaat, want corona heeft 
wel haar sporen nagelaten. Zo is het aantal 
jongeren met psychische problemen fors 
toegenomen, voor Ingrado reden een brand-
brief te sturen naar de Kamercommissies 
van OCW en VWS. In dit magazine besteden 
we aandacht aan een theaterproductie voor 
het onderwijs die stilstaat bij depressie en 
suïcide onder jongeren. Laat het licht aan…
een masterclass voor onderwijsgevenden en 
een voorstelling voor leerlingen. Onder 
meer met dit artikel hoopt Ingrado eraan bij 
te dragen dat dit onderwerp beter bespreek-
baar wordt. Verder een mooi portret van 
drie leerplichtambtenaren die de trots op 
hun vak niet onder stoelen of banken ste-
ken. Dit zijn de ambassadeurs die we nodig 
hebben om de positie van leerplicht in het 
sociaal domein verder te versterken. 
Minister Dennis Wiersma van primair en 
voortgezet onderwijs noemt het in zijn 10 
vragen ook: ‘Consulenten leerplicht en RMC 
hebben een essentiële rol in het voorkomen 
van schooluitval en voortijdig 

schoolverlaten. Zij schakelen tussen het 
onderwijs-, zorg- en arbeidsmarktdomein 
en pakken de regie.’ 

We staan in dit magazine stil bij de zorg in 
het onderwijs voor de opvang van kinderen 
uit Oekraïne. Op het moment van dit schrij-
ven is de omvang van de groep die naar 
Nederland komt nog niet duidelijk. We laten 
zien hoe directeuren van een ISK en van twee 
taalscholen in Friesland zich voorbereiden. 
Want het recht op onderwijs en ontwikkeling 
staat ook voor deze kinderen bovenaan. 

Verder aandacht voor overbruggingstrajecten 
voor 16- en 17-jarigen in het mbo. Ingrado 
werkt samen met de MBO Raad aan een 
handreiking rond dit onderwerp en we sta-
ken alvast ons licht op in Zwolle en 
Nijmegen. 

En zoals jullie van ons gewend zijn, uiteraard 
nog veel meer. Ik wens jullie weer veel lees-
plezier en inspiratie. 

Carry Roozemond 
bestuurder Ingrado

' Dit zijn de 
ambassadeurs 
die we nodig 
hebben'
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Ingrado in beeld
Ingrado staat voor het recht op 
onderwijs en ontwikkeling van alle 
kinderen en jongeren. Met partners 
doen wat nodig is om dat recht te 
beschermen.

Foto Anna van Kooij
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Traject

Het team van T.O.M.
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Coördinator Tom Peer kreeg vijftien jaar 
geleden de kans om T.O.M. op te starten in 
de vorm van een vijfjarige pilot. De toenma-
lig wethouder jeugd gaf hem die ruimte. 
Jongeren tussen de 16 en 27 jaar zonder 
startkwalificatie kunnen zich aanmelden 
voor begeleiding, gericht op het proces naar 
een toekomstige opleiding of werk. Daarbij 
is het de bedoeling dat jongeren zelfred-
zaam worden. Er wordt maatwerk geboden, 
maar de jongeren nemen deel aan een 
groepsprogramma.

Verder komen
'Deelname is bij ons vrijwillig, maar niet 
vrijblijvend', vertelt Peer. 'We verwachten 
van jongeren dat ze hun best doen om ver-
der te komen. Als een jongere die bereid-
heid, over langere tijd, onvoldoende heeft, 
wordt de begeleiding beëindigd.' Dat bete-
kent overigens niet dat dit voorgoed het 
geval is. Wanneer een jongere wel weer aan 
de slag wil, is hij of zij gewoon weer welkom. 
En de groei gaat soms heel gestaag. 'Als een 
jongere eerst pas om 13.00 uur uit bed komt 
en dat is na een maand 10.30 uur geworden, 
dan is dat winst', legt Peer uit. 'Soms heb-
ben mensen tijd nodig. Als iets jarenlang is 
opgebouwd, lukt afbouwen ook niet ineens.'

Jongeren melden zichzelf aan, worden door 
iemand aangemeld of komen in beeld door-
dat de gemeente ze actief benadert via het 
RMC (Regionale Meld en Coördinatiefunctie 
voortijdig schoolverlaten). Dat laatste was 
bij Merel (23) het geval. 'Ik ontving een 
brief dat ik nog geen diploma had. Ik kreeg 
de optie om bij T.O.M. te gaan kijken. Bij de 
rondleiding zag ik alle creatieve spullen en 
dacht: ‘Hier wil ik elke dag zitten’. Dat gaf 
motivatie. Ik ben hier een jaar en had aan-
vankelijk geen flauw idee wat ik wilde. Ik 
wist niet of ik wilde werken of terug wilde 
naar school. Nu ben ik aangenomen bij een 
opleiding social work. In september ga ik 
dus terug naar school. Bij T.O.M. heb ik een 
test gedaan waarin naar voren kwam wat ik 
leuk vind en waar mijn sterke punten en 

mijn zwakke punten liggen. Dat is de basis 
geweest om te kiezen voor deze studie. 
T.O.M. heeft me goed geholpen om een 
invulling te vinden voor mijn dag. Voordat 
ik hier kwam lag ik eigenlijk de hele dag in 
bed en had ik nergens zin in. Door de hele 
dag bij T.O.M. te zitten en dat vol te houden 
heb ik veel energie gekregen.'

Aandacht en vertrouwen
Het geheim zit erin dat jongeren het bij 
T.O.M. naar de zin moeten hebben en aan-
dacht krijgen, waardoor vertrouwen en een 
wederkerige relatie wordt opgebouwd. Dat 
motiveert jongeren. 'Door in te zetten op 
een plezierige dag, verkleinen we de ‘incuba-
tietijd’', legt Peer uit. 'We merken vaak dat 
jongeren het in eerste instantie lastig vin-
den om te komen, maar vaak willen ze na 
een week niet meer thuisblijven. Niks doen 
en thuiszitten wil niemand, maar het is wel 
een vicieuze cirkel waar veel jongeren die 
hier komen in terecht zijn gekomen. Door 
het leuk te maken bouwen we aan een ver-
trouwensband. En dat vertrouwen helpt 
erbij dat jongeren een proces willen inzetten 
om dingen anders te gaan doen.' De omslag 
maken met jongeren om over een toekomst-
doel te denken is waar de professionals bij 
T.O.M. de afgelopen vijftien jaar heel goed 
in zijn geworden.

Netwerk
Soms wordt de schakel gemaakt richting 
zorg. Bijvoorbeeld als blijkt dat een jongere 
na een half jaar stokt in het proces kan 
ervoor gekozen worden een externe partner 
aan te spreken. Peer: 'Vanuit vertrouwen 
gaan we het gesprek aan met de jongere met 
de vraag of het een goed idee zou zijn om 
eens met een psycholoog te gaan praten. Het 
is logisch dat een jongere daarvan schrikt of 
defensief reageert.' Een mogelijkheid is dan 
dat een verslavingsdeskundige of psycholoog 
tijdens de lunch zogenaamd bij toeval naast 
een jongere gaat zitten die hem nodig heeft. 
Op verschillende manieren kan een barrière 
om een stap te zetten verlaagd worden. Als 
de jongere uiteindelijk overstag gaat, gaat 
een begeleider vanuit T.O.M. het liefst mee 
naar de eerste afspraak.

Programma
De jongeren volgen het dagprogramma op 
locatie, T.O.M.’s place. Daarbij krijgen ze per-
soonlijke begeleiding. De duur van het traject 
is niet concreet gedefinieerd, het duurt zo 
lang als nodig is. Gemiddeld stroomt een jon-
gere na ongeveer een half jaar door naar stu-
die of werk. Er zijn jongeren die een aantal 
keer uitstromen en later weer terugkeren. 
Nazorg is belangrijk. Uitgestroomde deelne-
mers kunnen altijd terugvallen op hun voor-
malig begeleider van T.O.M.
Matthijs (25) is met plezier bij T.O.M. Hij is 
al een paar keer uitgestroomd en ook weer 
teruggekomen. 'Ik loop al een tijdje bij 
T.O.M. Zij begeleiden me naar werk. Aan 
het begin had ik moeite met uit bed komen 
en er om 8.30 uur te zijn. T.O.M. heeft me 
geleerd dat het fijn is om eerder op te staan 
en wat te hebben aan de dag. 
Morgenochtend heb ik loopbaan als vak. 
Dan gaan we in op waar ik naartoe wil met 
school of werk. Ik vind drama het meest 
leerzaam. Met drama moeten we ons inle-
ven in een ander personage. Dat inlevings-
vermogen is een goede ontwikkeling voor 
mij.' Matthijs voelt zich geholpen om 
nieuwe uitdagingen te vinden. 'Als het werk 

Tekst: Guus Beenhakker

Traject Op Maat (T.O.M.) is een initiatief in de gemeente 
’s-Hertogenbosch waarbij jongeren worden begeleid naar een 
passende studie of werkplek. De deelnemers investeren zelf in hun 
proces en maken ook zelf de keuze wat goed is voor hun toekomst. 
Het team van T.O.M. begeleidt hen daarbij op een open manier, met 
maatwerk. Dit doen ze met T.O.M.-coaches. Op dit moment zijn er 
ongeveer 45 deelnemers. Per jaar zijn er zo’n 160 deelnemers.

‘Het is makkelijk 
om iemands droom 

stuk te maken.  
We kijken liever 

naar wat wél kan’
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soms toch lastig is, kan ik bij T.O.M. altijd 
terecht. Het is een veilige haven voor mij. 
Het is geen school, het is vrijwillig en het 
voelt als familie.'

Positieve beïnvloeding
Het gesprek met jongeren over hun toe-
komst is ook maatwerk. Soms past het leven 
niet bij de droom. Dan kan het helpen te kij-
ken naar wat er wél mogelijk is. Peer geeft 
een voorbeeld: 'Als een jongen met +7-bril-
lenglazen uit het praktijkonderwijs zich 
meldt dat hij straaljagerpiloot wil worden, 
gaan we niet zeggen dat dit niet kan. Het is 
makkelijk om iemands droom stuk te 
maken. We kijken liever op de website van 
het ministerie van Defensie wat er nodig is 
om straaljagerpiloot te worden. Dan kom je 
uit bij een vwo-diploma. Iemand trekt dan 
zelf de conclusie dat het heel lastig wordt. Ik 
noem dat positieve beïnvloeding. We zoe-
ken dan samen naar wat dan wél, straalja-
germonteur bijvoorbeeld.'
Jongeren hebben geen op maat gemaakte 
vakken. Groepsdynamiek is een van de 
belangrijke ingrediënten van de daginvul-
ling, maar er is wel maatwerk. Dit bevordert 
de cognitieve en sociale vaardigheden. Elke 
jongere heeft een vaste T.O.M.-coach. Een 

van hen is Inge Gommans. 'Ik heb zes deel-
nemers onder mijn hoede. Daar heb ik eens 
in de week individueel contact mee.' Daar 
wordt de vordering besproken. Dat kan op 
allerlei manieren gaan. 'Ik heb een meisje 
waarvoor het een grote stap is om iedere 
dag bij T.O.M. te komen. Dat doen we dus 
niet zomaar. Ze is welkom in ons dagpro-
gramma op momenten dat het haar lukt. Ze 
vindt het vak creatief bijvoorbeeld heel 
leuk. Als het haar lukt is ze er een paar uur 
bij. Samen groeien we erin.' Dat is het 
Traject op Maat. Gommans vervolgt: 'Voor 
de een geldt dat hij of zij met alles meedoet 
en voor de ander zijn er uitzonderingen 
omdat het anders niet lukt.'

Team
Bij het bieden van begeleiding heeft 
Gommans veel aan de rest van het team: 
'Het team is fijn. We laten elkaar in onze 
waarde en we hebben oog voor hoe de ander 
is. Daardoor heb je veel aan elkaar bij het 
begeleiden van jongeren. Ik ben heel snel, 
maar als ik jongeren heb die wat geremd 
moeten worden, roep ik de hulp in van een 
collega waarvan ik weet dat die daar super-
goed mee is. Het matchen van elkaars ken-
nis werkt.' 

Wethouder Ufuk Kâhya: 

‘’s-Hertogenbosch staat bol van de talenten, maar niet 
elke jongeren krijgt de kans om zijn of haar talent te 
ontdekken en te ontwikkelen. Wij willen dit veranderen. 
Met T.O.M. geven we jongeren de tijd en de ruimte om op 
zoek te gaan naar wat zij leuk vinden en waar zij goed 
in zijn. Om zo uit te stromen naar een opleiding of een 
baan die bij hen past en zich daar verder te ontwikkelen. 
T.O.M. is onderdeel van de aanpak voortijdig schoolverla-
ten en sluit nauw aan op de gemeentelijke uitvoering van 
leerplicht. In regionaal verband is er samenwerking met 
andere gemeenten voor leerplicht en RMC. Dit is onder-
deel van het regionaal arbeidsmarktbeleid voor de regio 
Noordoost- Brabant. Dit beleid wordt uitgevoerd door 
onderwijs, ondernemers en overheid onder regie van de 
gemeente ’s -Hertogenbosch.’

T.O.M. in het kort

Er zijn drie groepen:
-  T.O.M.-groep, jongeren van 16  

tot 23 jaar die naar school willen 
of willen werken;

-  T.O.M.+-groep, jongeren tussen 
16 en 23 jaar die nog niet goed 
weten wat ze willen;

-  T.O.M. at work groep, jongeren 
van 23 tot 27 jaar die zich richten 
op werk.

T.O.M. is open van maandag tot en 
met donderdag. De dagen starten 
om 8.30 uur en om 14.30 uur wordt 
er afgesloten. Er is per groep een 
dagprogramma. Een aantal vakken 
is gericht op talentontwikkeling 
en sociale vaardigheden, zoals 
creatief, theater, sport, het koken 
van een gezamenlijke lunch. De 
lunch is altijd gezamenlijk. Ook is er 
in het dagprogramma ruimte voor 
jongeren om zich te richten op hun 
eigen loopbaan.

' T.O.M. is een veilige haven voor mij. 
Het is geen school, het is vrijwillig en 

het voelt als familie'
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MBOOverbruggings-
trajecten 16-17 jaar

Tekst Yolanthe van der Ree Illustratie Welmoet de Graaf

Een brandbrief van kwalificatieplichtmedewerkers, 
veel vragen van scholen, onduidelijkheid alom.  
Want wat als jongeren van 16 en 17 jaar voortijdig 
stoppen met hun mbo-opleiding? Zij zijn kwalificatie-
plichtig, dus moeten naar school, maar de nieuwe 
opleiding begint meestal pas maanden later.  
Wat te doen in de tussentijd?
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Mag de school de leerling uitschrijven, wat 
kan leerplicht doen, wie is verantwoor-
delijk voor de periode tussen stoppen en 
de start van de nieuwe opleiding, welke 
ruimte is er voor maatwerk, hoe doen 
andere scholen dat? Ingrado en de MBO 
Raad gaan op zoek naar voorbeelden en 
pluizen de wet- en regelgeving uit. Dit zal 
z’n beslag krijgen in een handreiking die la-
ter dit jaar verschijnt. Doel is helderheid te 
scheppen, te voorkomen dat elke mbo-in-
stelling en iedere leerplichtambtenaar zelf 
het wiel moet uitvinden en te inspireren 
door voorbeelden te delen.

Veel mbo-instellingen hebben inmiddels 
aanbod ontwikkeld voor studenten van 
16 en 17 jaar die tijdens het schooljaar 
stoppen met de opleiding, omdat ze een 
verkeerde studiekeuze gemaakt hebben 
of vanwege complexe problematiek. Twee 
daarvan zijn het Deltion College in Zwolle 
en ROC Nijmegen. 

SW!TCH
Studenten van het Deltion College die 
tussentijds stoppen met hun opleiding, 
en zijn ingeschreven én aangenomen bij 
een nieuwe opleiding (binnen of buiten 
Deltion), kunnen sinds februari 2020 ter 
overbrugging terecht bij SW!TCH. Inmid-
dels nemen rond de 150 studenten per 
jaar deel. Verschillende opleidingen van 
het Deltion College hebben twee instroom-
momenten: september en februari. De 
eerste groepen studenten start bij SW!TCH 
vanaf september tot instroom in de nieuwe 
opleiding in februari, de tweede groep 
studenten stroomt in vanaf de kerstvakan-
tie tot instroom in de nieuwe opleiding in 
september. Gemiddeld duurt het traject 16 
weken. 

Op dit moment hebben we vier groepen 
van 16 studenten, vertelt Erik Beute, een 
van de twee vaste docenten. ‘Instroom is 
elke week mogelijk. Snel plaatsen is van 
groot belang. Studenten hebben vaak al 
lang lopen aanhikken tegen het moment 
van stoppen en moeten daarom zo snel 
mogelijk bij ons terechtkunnen, anders ver-
dwijnt de motivatie volledig. Wij zijn er om 
een soepele overgang mogelijk te maken.

Programma
Binnen SW!TCH zijn studenten 2 dagen 
per week op school en 2 dagen aan het 
werk. Op school volgen ze de vakken Ne-
derlands, Engels, rekenen en burgerschap, 
sociale vaardigheden, studievaardighe-
den, persoonlijke effectiviteit, onderne-
mend gedrag en project. Het programma 
is volledig digitaal, maar speelt zich zo veel 
mogelijk op school af. Het digitale karakter 
biedt de mogelijkheid op verschillende 
momenten op verschillende plekken aan 
het programma te werken. Studenten die 
instromen, starten in week 1 en doorlopen 
het programma in eigen tempo. Beute: ‘Bij 
de groepsindeling proberen we rekening te 
houden met het niveau van de studenten 
zodat we zoveel mogelijk groepsgewijs 
kunnen werken. Burgerschap doen we 
sowieso groepsgewijs, evenals Engels. In 
opdrachten differentiëren we dan wel zo-
veel mogelijk. Of we werken in subgroepen 
waarbij we studenten die net begonnen 
zijn bij elkaar zetten net als studenten die 
al wat verder zijn.

‘Binnen de vakken Nederlands, Engels en 
rekenen werken we toe naar het centraal 
examen dat hoort bij de opleiding van her-
komst. Dat hebben ze dan al binnen voor 
de volgende opleiding. Daarnaast is er in 

het programma een keuzedeel ‘onderne-
mend gedrag’ opgenomen. Doel is dat stu-
denten iets verbeteren aan of inbrengen in 
het werk of stage waar ze tijdens de twee 
andere dagen van de week aan de slag 
zijn. Ze maken daarvan een verslag waarin 
ze laten zien hoe ze gewerkt hebben aan 
kwaliteiten als initiatief nemen, samenwer-
ken en creatieve oplossingen bedenken. 
Het examen bestaat uit dit verslag en een 
verantwoordingsgesprek. Twee onaf-
hankelijke beoordelaars beoordelen het 
eindresultaat.’

Onderzoek
Binnen het onderdeel ‘project’ doen 
studenten een onderzoek naar de nieuwe 
opleiding. Ze checken nogmaals goed wat 
de opleiding inhoudt en stellen de vraag 
‘wat verwacht ik van de opleiding, kloppen 
die verwachtingen en wat is mijn con-
clusie?’ Ze lopen daarvoor een dag mee 
met de opleiding, hebben een interview 
met een student en een docent en met 
iemand die aan het werk is in het beroep. 
Ze maken een onderzoeksverslag van hun 
bevindingen en voegen verslagen van de 
interviews als bijlagen toe.

‘Studenten zijn binnen SW!TCH meer aan-
wezig dan ze tijdens de opleiding waren. 
We maken daar ook strakke afspraken 
over. Studenten gaan akkoord met een 
addendum op hun onderwijsovereenkomst 
waarin ook het verzuimbeleid is opgeno-
men. Alle afwezigheid is reden tot zorg en 
we komen direct in actie. Ze zitten met 16 
in een klaslokaal, je merkt het direct als 
iemand er niet is. Het verzuim stopt vaak al 
zonder hulp van leerplicht. De uiterste con-
sequentie kan zijn dat een student wordt 
teruggeplaatst in de oude opleiding.’

‘Studenten moeten zo snel  
mogelijk bij ons terechtkunnen’

Studenten die gestopt zijn met de 
opleiding en nog geen keuze voor een 
nieuwe opleiding hebben gemaakt, 
moeten eerst een beroepsoriëntatie-
traject in. Die zijn er binnen het Deltion 
College. Voor studenten die er echt 
niet uitkomen, is er bijvoorbeeld de 

Plusklas. Daar zijn ze 10 weken bezig 
met beroepsoriëntatie en/of met 
sociaal-emotionele problematiek. Als 
ze in die 10 weken een keuze hebben 
gemaakt, komen ze vaak alsnog bij 
SW!TCH terecht.
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De Oversteek
Het Traject de Oversteek van ROC Nijmegen 
is bedoeld voor studenten zonder startkwa-
lificatie die stoppen met de opleiding en 
geen idee hebben hoe zij verder moeten. 
In de Oversteek werken ze aan hun proble-
men en vinden ze antwoord op vragen als 
Wie ben ik, wat kan ik en wat past daar dan 
bij? Het programma is volledig maatwerk, 
begeleiding vanuit hulpverlening kan hier 
deel van uitmaken. Instroom in een nieuwe 
opleiding moet haalbaar zijn. Studenten die 
als gevolg van hun problematiek (nog) niet 
voldoende leerbaar zijn, worden niet aan-
genomen. De Oversteek kent een wekelijkse 
instroom en duurt maximaal vier maanden.

De Oversteek startte in 2019 en heeft 
inmiddels drie klassen van 15 studenten die 
het hele jaar van samenstelling wisselen 
vanwege de voortdurende in- en uitstroom. 

Iris Mooi en Maria Heijna geven vanuit het 
Expertisecentrum Studentbegeleiding 
leiding aan de Oversteek. Iris Mooi: ‘Het les-
programma beslaat in principe 4 dagen per 
week, maar studenten die minder belast-
baar zijn, kunnen een programma volgen 
van 2 uur per dag of zelfs nog minder. Het 
is volledig maatwerk. We nemen studenten 
aan van niveau 2 tot en met 4. Op dit mo-
ment stroomt een groep in die ooit havo/
vwo-advies kreeg, daar uitviel, toen naar 
het mbo gegaan is en hier nu ook uitvalt. 
Dat zijn studenten met multi-problematiek. 
Hier schakelen we ook de hulpverlening bij 
in en het liefst trekken we dan gezamenlijk 
op. Gezien de wachtlijsten, lukt dat echter 
zelden en dat is echt verschrikkelijk jammer.’

Programma
Binnen het programma staat aandacht 
voor persoonlijke problematiek en per-
soonlijke ontwikkeling centraal. Daarnaast 
werken studenten binnen de Oversteek 
aan generieke vakken als Nederlands, 
rekenen en burgerschap. Ook sport is een 
vast onderdeel, minimaal drie keer per 
week. Daarnaast is er kookles onder meer 
bedoeld om te kijken of studenten theorie 
kunnen omzetten in praktijk. En om leer-
doelen te toetsen. Mooi: ‘Sommigen denken 
bijvoorbeeld van zichzelf dat ze goed kun-
nen samenwerken; de kookles is een mooi 
moment om te zien of dat inderdaad zo is. 
Leren koken is dus niet het primaire doel, 
het gaat erom dat ze met hun vaardighe-
den en competenties bezig zijn.’

Studenten verlaten de Oversteek altijd met 
perspectief voor een vervolg, meestal is 
dat een nieuwe opleiding. Heijna: ‘Groot 
probleem is dat ze vervolgens moeten 
wachten tot september omdat vrijwel 
alle opleidingen maar één instroommo-
ment hebben. Inmiddels hebben een 
paar opleidingen een instroommoment in 
februari. Het is een grote wens om dat voor 
alle opleidingen te realiseren.’ Mooi: ‘Nu 
proberen we studenten die uitstromen via 
stage gemotiveerd te houden. Studenten 
die nog begeleiding nodig hebben komen 
een halve dag per week naar school om 
opdrachten te doen. Als ze op een gegeven 
moment een baantje hebben, dan schrij-
ven we ze, in overleg met leerplicht, uit. Ze 
melden zich weer bij de start van de nieuwe 
opleiding in september.’ 

‘Sommigen denken van zichzelf  
dat ze goed kunnen samenwerken;  
de kookles is een mooi moment  
om te zien of dat inderdaad zo is’

Studenten die op ROC Nijmegen 
uitvallen en van wie duidelijk is 
dat er alleen sprake is van een 
verkeerde studiekeuze, gaan 
naar ROC Competence. Dat is 
een traject van 6 weken waar ze 
twee dagdelen per week met hun 
beroepskeuze bezig zijn. Studenten 
die uitvallen van niveau 4, niet 
goed weten hoe ze verder moeten, 
kunnen naar de Succesklas. Daar 
doen ze een niveau-2-opleiding 
in de administratieve sector 
en ondertussen volgen ze een 
oriëntatieprogramma. Zij halen in 
10 weken een startkwalificatie en 
maken tegelijkertijd een nieuwe 
keuze voor een vervolg. De eisen 
zijn zwaar; in 10 weken moeten 
ze 18 toetsen doen. Daarom 
moeten studenten elke dag naar 
school kunnen komen, anders is 
dit traject niet haalbaar. Ruim 100 
studenten per jaar maken van deze 
mogelijkheid gebruik.

Doride de Bruin van de MBO Raad 
en Liesbeth de Boer van Ingrado 
bezoeken de komende maanden 
verschillende mbo-instellingen en 
leerplichtambtenaren in het land. 
Meer informatie via info@ingrado.nl
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Skills in 
de stadindestad

Skills

Voormalige kazerne wordt 
‘warming-up’ voor jongeren 

met opstartproblemen
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Deelname aan Skills in de Stad duurt 
gemiddeld zo’n twee tot maximaal vier 
jaar. Doel is het leven van deze jongeren 
weer op de rit te krijgen en het ontwikke-
len van, ook voor de buurt, aantrekkelijke 
activiteiten in en rond de gebouwen op 
het kazerneterrein. Het project moet 
zich de komende jaren bewijzen. Ingrado 
Magazine sprak met initiatiefnemers Frank 
Köster en Joop Petit en de Maastrichtse 
wethouder Bert Jongen over de plannen 
en de stand van zaken. 

‘Opkomen voor kwetsbare mensen’. Dát 
motiveert de Maastrichtse wethouder 
voor onderwijs en jeugdzorg, Bert Jongen, 
naar eigen zeggen vooral om politiek en 
bestuurlijk actief te zijn. Dat de voormalige 
marechausseekazerne aan de Scharner-
weg in Maastricht vanaf september een 
woon- werk- en supportplek voor kwetsbare 
jongeren van 17 – 35 jaar wordt, is hem 
dan ook uit het hart gegrepen: ‘Er zijn veel 
kwetsbare jongeren die moeilijk hun weg 
vinden en vaak staan ze er, zeker als ze 18 
plus zijn, alleen voor. Met dit project, Skills in 
de Stad, maken we een positieve drieslag. 
We zetten Rijksvastgoed in voor een maat-
schappelijk doel, werken als rijksoverheid, 
gemeente en maatschappelijk onder-
nemers nauw en goed samen en geven 
kwetsbare jongeren nieuw perspectief. Dat 
laatste is voor mij overigens de hoofdzaak.’

Investeer in Talent
Het project komt uit de koker van Frank 
Köster ICS-Advies, een onafhankelijk 
maatschappelijk ondernemer uit Leiden 
die zich al ruim twintig jaar bezighoudt 
met maatschappelijke vraagstukken en 
daar oplossingen voor bedenkt ‘met een 

economisch randje’. Köster: 'Ik kijk niet 
alleen naar oplossingen maar ook naar fi-
nanciële consequenties en mogelijkheden.' 
Köster deed eerder ervaring op met het 
project Investeer in Talent voor jongeren in 
Rotterdam, Amsterdam en Utrecht waarbij 
koppelingen worden gemaakt tussen werk, 
wonen, leren en support: ‘Investeer in Ta-
lent is op zichzelf een waardevol project en 
kwam in Europees onderzoek als een best 
practice uit de bus, omdat het uitval onder 
jongeren tot wel 80 procent verminderde. 
Toch heeft het project één manco; de 
verschillende activiteiten vinden niet onder 
één dak plaats waardoor ondersteuning 
versnippert.’

Mismatch aanpakken
Dat inzicht bracht Köster ertoe om Skills 
in de Stad te ontwikkelen, een project 
waarbij jongeren onder één dak wonen, 
werken, leren en zo nodig support krijgen. 
Köster: ‘De naamgeving van het project 
is afgeleid van een rapport van de De 
Organisatie voor Economische Samen-
werking en Ontwikkeling (OESO) over de 
skills intensieve samenleving. Daaruit 
bleek dat Nederland het niet best doet. 
In ons land zit nogal wat ruimte tussen 
wat werkgevers vragen, wat het onderwijs 
aanbiedt en wat jongeren beheersen.’ 
Skills in de Stad pakt die mismatch aan 
door jongeren, die om diverse redenen op 
achterstand staan, te helpen met woon-
ruimte, een opleiding, werk en support. 
Voorwaarden: een zekere motivatie bij de 
jongere en het hele project onder één, 
ruim bemeten, dak. Köster lobbyde ervoor 
bij het Rijksvastgoedbedrijf en peuterde 
een toezegging los bij toenmalig staats-
secretaris Raymond Knops om onder 
meer de voormalige marechausseekazer-
ne in Maastricht voor Skills in de Stad te 
reserveren.’

Enthousiasme en elan
Een gezamenlijke aftrap in 2018 waarbij 
ministerie en partners als onderwijsin-
stellingen, werkgevers en maatschappe-
lijke ondernemers een intentieverklaring 
ondertekenden, zorgt al direct voor veel 
enthousiasme en elan. Toch gaat het pro-
ject pas in september dit jaar daadwer-
kelijk van start. De jarenlange vertraging 
zit in de overdracht van het Rijksvastgoed 
naar een maatschappelijke onderneming. 
Maatschappelijk ondernemer Joop Petit 
neemt, onder de noemer Porthos, de 

In Maastricht gaat vanaf september 2022 Skills 
in de Stad van start, een samenwerkingsproject 
waarbij kwetsbare jongeren van 17 tot 35 jaar, 
die dreigen uit te vallen op school en/of werk, in 
een voormalige marechausseekazerne gaan 
wonen, een opleiding volgen en/of werken en zo 
nodig aanvullende support krijgen.

Tekst Ronald Buitelaar

‘Uiteindelijk  
zal er plaats  
zijn voor zo’n  

dertig jongeren,  
die gemiddeld  

twee jaar aan  
het project  

verbonden zijn’
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Skills in de Stad
Skills in de Stad realiseert inno-
vatie in het sociale en fysieke 
domein door verbindingen te 
leggen tussen werken, wonen, 
onderwijs en zorg.

praktische uitvoering van het project voor 
zijn rekening. De afgelopen jaren deden 
Petit en zijn mensen ervaring op met een 
soortgelijk project onder de naam Athos. 
Petit: ‘Zowel bij Athos als bij Porthos gaat 
het om het ondersteunen van mensen met 
‘opstartproblemen’. Bij Athos bezorgen we 
mensen met een meervoudige beperking 
of intensieve zorgvragers een vrolijker 
leven. We doen dat met betekenisvolle 
activiteiten. Zo maken we spijkerbroeken 
die voor honderden euro’s in de winkel 
hangen. Door een couturier ontworpen en 
zorgvuldig door onze deelnemers ver-
vaardigd. Daar een bijdrage aan leveren 
maakt mensen trots. Ik geloof daarom 
heilig in een terugkeer van de maakin-
dustrie.’ Athos ontwikkelde op die manier 
al pionierend een organisatie- en finan-
cieringsstructuur die gebruikt kan worden 
voor andere projecten, zoals Porthos. Het 
enige dat bij Athos ontbreekt is de woon-
component. De zoektocht van Köster naar 
een maatschappelijke ondernemer voor 
het kazerneproject kwam voor Petit en de 
zijnen dus als geroepen. 

Zelfstandigheid stimuleren
Nu de kogel eindelijk door de kerk is, zal 
Skills in de Stad Maastricht vanaf sep-
tember steeds verder vorm krijgen. Petit: 
‘We hebben nu al voor enkele jongeren 
woonruimte geregeld. Zij gaan helpen 
met de verbouwing en restauratie van de 
kazerne, waarna we gaandeweg meer 
jongeren kunnen huisvesten, die zich met 
uiteenlopende activiteiten bezig kunnen 
gaan houden.’ Uiteindelijk zal er plaats zijn 
voor zo’n dertig jongeren, die afhankelijk 
van hun persoonlijke omstandigheden 
gemiddeld zo’n twee jaar aan het pro-

ject verbonden zijn. Petit: ‘We stimuleren 
zelfstandigheid, maar ook al kunnen ze op 
eigen voeten verder, onze deur blijft open 
staan. Ze moeten zich geborgen weten.’

Vastgoed gewikt, maatschappelijk gewogen
Wat de financiële kant van het project 
betreft vertrouwt Köster er op dat het 
project zichzelf zal kunnen bedruipen: ‘Met 
het rapport ‘Vastgoed gewikt, maatschap-
pelijk gewogen’ laten we met harde cijfers 
zien dat er voldoende baten zijn om zo’n 
project te draaien. Het is een baanbrekend 
rapport omdat we niet op de klassieke ma-
nier naar baten en kosten kijken maar ook 
naar wat deze aanpak het bedrijfsleven 
oplevert in de vorm van vaardige werk-
nemers. Meer skills betekent een hogere 
bijdrage aan de winstgevendheid van een 
bedrijf.’ Ook wethouder Jongen ziet een 
zonnige toekomst voor het project en zegt 
veel respect te hebben voor maatschap-
pelijke ondernemers die risico’s durven ne-
men om kwetsbare mensen weer op weg 
te helpen. Toch is hij politicus genoeg om 
ook een winstwaarschuwing af te geven: 

‘Het is een fantastisch project, waar we 
vier jaar lang met hart en ziel aan gewerkt 
hebben, maar het bestaat nu alleen nog 
maar op papier. Het zal zich in de praktijk 
moeten bewijzen en daarbij zullen nog 
best tegenslagen opduiken. Wat ik betreur 
is dat ik de start waarschijnlijk net niet 
meer als wethouder mee zal maken. Wel 
hoop ik er als raadslid een bijdrage aan te 
mogen leveren.’ 

‘ De jongeren 
gaan helpen met 
de verbouwing en 
restauratie van de 

kazerne’ 

Meer informatie
Iedereen onder een dak Investeer in talent ics-advies

KLIKKLIK
HIERHIER
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HIERHIER

KLIKKLIK
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https://www.ics-advies.nl/images/2019/MKBA-Vastgoed-gewikt-en-maatschappelijk-gewogen-2019.pdf
https://www.investeerintalent.nl
https://www.iedereenondereendak.nl/wat-er-al-gebeurt/wonen-met-begeleiding/skills-in-de-stad
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‘Denk je wel
eens aan

zelfdoding?’
In het vorige nummer van Ingrado Magazine vroegen we 

aandacht voor de signalen die bij RMC’s en (school)
maatschappelijk werk binnenkomen over jongeren met 

psychische problemen en depressieve gevoelens.  
We constateerden dat corona de al eerder groeiende 

problematiek verder versterkt heeft.

Tekst Ronald Buitelaar Foto’s Boy Hazes
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Inmiddels heeft Ingrado een brandbrief 
geschreven aan de Kamercommissies van 
OCW en VWS. ‘De problematiek van veel 
van deze jongeren is zo complex’, staat er 
in de brief, ‘dat het lastig is voor RMC-
trajectbegeleiders om hiermee om te gaan. 
Op dit moment zet RMC vooral in op het 
versterken van contacten met netwerk-
partners. Samen de handen ineenslaan om 
de enorme wachttijd voor GGZ zo dragelijk 
mogelijk te maken voor de jongeren met 
mentale problemen. De middelen van het 
Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 
worden veelal ingezet voor het wegwerken 
van onderwijsachterstanden, terwijl het 
eerst belangrijk is dat jongeren weer goed 
in hun vel zitten.’

Ook Annie Kuiler, als consulent Passend 
Onderwijs en gedragsspecialist verbonden 
aan vier scholen voor voortgezet onderwijs 
in Groningen/Drenthe, krijgt signalen dat 
steeds meer jongeren tobben met gevoe-
lens van somberheid en depressie. Zij zette 
juist de NPO-gelden in om aandacht te 
besteden aan depressie en suïcidale 
gedachten onder jongeren en haalde de 
voorstelling ‘Laat het licht aan’ in februari/

maart naar de scholen. Het theaterproject 
van Throughout Productions uit 
Amsterdam wil het gesprek over depres-
sieve gevoelens en zelfmoord aanzwenge-
len. De voorstelling is gebaseerd op het 
autobiografische verhaal van musicalacteur 
en hoofdrolspeler Jarno Korf (24) en 
bestaat naast een voorstelling uit een mas-
terclass, lesbrief en workshop. Ingrado 
Magazine sprak met Jarno en Annie.

Kun je iets over het ontstaan van de voor-
stelling vertellen, Jarno? 
‘Ik ben toen ik klein was seksueel mis-
bruikt door mijn stiefbroer. Omdat ik alles 
wegstopte kwam ik tien jaar lang in depres-
sies terecht en overwoog ik zelfs zelf-
moord. In december 2017 besloot ik hulp 
te zoeken zodat ik eindelijk kon verwerken 
wat ik had meegemaakt. Een psycholoog 
heeft mij met gesprekken en de verwer-
kingstechniek EMDR enorm geholpen. 
Hierdoor was ik in staat om de eerste ver-
sie van ‘Laat het licht aan’ te schrijven.’

In juli 2018 speelt Jarno samen met compo-
nist Willem van Leunen de voorstelling als 
een van de afstudeeropdrachten op de 

Frank Sanders Akademie voor muziek- en 
musicaltheater. De voorstelling raakte een 
snaar bij de bezoekers. Ze bleven na de 
voorstelling zitten om met elkaar over het 
onderwerp te praten. Eén van hen sugge-
reerde de voorstelling te gebruiken om jon-
geren in het voortgezet onderwijs te helpen 
over hun gevoelens te praten. 

Hoe hebben jullie dat opgepakt? 
‘Wij vonden het een uitstekende suggestie 
en hebben een aantal elementen zoals de 
masterclass aan de voorstelling toegevoegd. 
We hoorden dat docenten het moeilijk vin-
den om het gesprek over depressie en zelf-
moord op een juiste wijze aan te gaan en te 
voeren. In maart 2020 speelden we de voor-
stelling drie keer op een school in 
Maastricht. Vijf dagen later was alles dicht 
vanwege covid. Een zeer frustrerende tijd 
waarin soms wel iets kon, maar vaker niets.’

Omdat het voor scholen in die tijd inge-
wikkeld is om de voorstelling te boeken, 
wordt deze verfilmd en aangevuld met 
adviezen van experts. Ook is een workshop 
ontwikkeld, die online te volgen is. Ideaal 
is het niet, maar wel is het de aanzet voor 
een aangepaste voorstelling waarin de 
makers twee rollen toevoegen, die van psy-
choloog en moeder. In de voorstelling gaat 
Jarno met beiden in gesprek en aan het 
einde van de voorstelling komt hij terug bij 
de psycholoog en weet hij zijn depressie te 
verwoorden. 

Waarom haalde je de voorstelling naar jullie 
scholen, Annie?
‘Ik kreeg signalen vanuit de ondersteunings-
teams dat leerlingen steeds vaker worstelen 
met gevoelens van somberheid en depressi-
viteit. Dat speelde voorheen ook, maar 
corona heeft het enorm versterkt. Kinderen 
zaten hele dagen binnen, hadden daardoor 
alle tijd om te piekeren en kregen geen 
weerwoord van leeftijdsgenoten. Dat hoeft 
niet altijd in zelfmoord te eindigen, maar 
het was voor ons wel een teken dat we iets 
moesten doen. Wat kunnen wij voor deze 
leerlingen betekenen en hoe kunnen wij ze 
leren omgaan met dergelijke signalen van 
vrienden? Het toeval wil dat wij en gemeen-
tes op hetzelfde moment nadachten over de 
besteding van de NPO-gelden. Ik ben met 

‘Hoe kunnen we leren omgaan met 
signalen van depressie?’

Rondetafelgesprek

Ingrado stuurde een brandbrief naar de 
Kamercommissies van OCW en VWS.

Op 14 maart jl. vond het Rondetafel-
gesprek in de Tweede Kamer Commis-
sie van VWS plaats over de mentale 
gezondheid van jongeren. De leden 
van de commissie gingen in gesprek 
met o.a. JOB MBO, CNV, Mind, NJR, 
Jongpit, CBS en het Trimbos Instituut.
 
Eén op de vijf jongeren kampt met 
psychische problematiek. De coron-
acrisis heeft de problematiek die er 
al langer was onder jongeren, alleen 
maar groter gemaakt. Er zijn meer 
jongeren dan ooit die mentale zorg 
nodig hebben. Van laagdrempelige 
hulp tot specialistische zorg waar he-
laas nog altijd lange wachtlijsten voor 

zijn. Hoe lang die wachtrijen precies 
zijn, weet niemand. Er zijn geen cijfers 
bekend. 
 
De experts gaven aan dat er onder 
meer moet worden ingezet op het 
versterken van jongeren zelf, het 
verminderen van prestatiedruk, het 
vereenvoudigen van het stellen van 
hulpvragen en het verbeteren van de 
toegang tot passende hulp.

Lees hier de brandbrief van Ingrado

KLIKKLIK
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https://ingrado.nl/kennisbank/items/brandbrief-ingrado-over-mentale-gezondheid-jongeren
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gemeenteambtenaren om tafel gaan zitten 
en heb voorgesteld om vanuit het gemeen-
telijke deel van de subsidie de theatervoor-
stelling en de activiteiten eromheen naar de 
scholen te halen. Er was flink wat lobbywerk 
voor nodig omdat het om verschillende scho-
len, gemeentes en zelfs provincies gaat, maar 
het is gelukt omdat ook de ambtenaren het 
belang van preventie zien. In maart zijn ruim 
867 leerlingen uit de derde en vierde klassen 
van vmbo, havo en vwo naar de voorstelling 
in een theater in Roden geweest.’

Ter voorbereiding op de voorstelling orga-
niseerden de theatermakers in februari 
een masterclass, die samen met 113 zelf-
moordpreventie ontwikkeld is. De bijeen-
komst wordt zowel bezocht door 
leerkrachten als door anderen die met 
jeugd te maken hebben zoals wijkagenten, 
leerplichtambtenaren en maatschappelijk 
werkers. Centrale vraag; hoe kan ik jonge-
ren helpen die met depressieve gevoelens 
of zelfmoordneigingen worstelen? Hoe 
stel ik de juiste vragen?

Waar bestaat de inhoud van de  
masterclass uit, Jarno?
‘We vragen iedereen afzonderlijk of ze wel 
eens zelf of in hun omgeving met depressie 
of zelfmoord te maken hebben gehad. Een 
vraag die al direct veel impact heeft omdat 
vrijwel iedereen zo’n ervaring heeft. Daarna 
volgt de film, waarna we pauzeren om alles 
te laten bezinken. Na de pauze doen we 

oefeningen in gespreksvoering, waarbij de 
aanwezigen leren om aansluiting te vinden 
bij wat een jongere zegt en niet de eigen 
mening of het eigen gevoel centraal te stel-
len. Het heftigste moment is het leren stel-
len van de vraag: ‘Denk je wel eens aan 
zelfdoding?’ Die vraag levert vanwege zijn 
directheid vaak discussie op, maar het is 
juist heel belangrijk om geen verhullende 
taal te gebruiken. Voor de betrokkene is het 
heel belangrijk en zelfs bevrijdend omdat 
daardoor een opening voor gesprek komt. 

Wat kregen jullie na afloop van de 
masterclass terug?
Annie: ‘Veel mensen vonden de film indruk-
wekkend en er waren zelfs tranen. Elke loca-
tie kent wel een leerling die zelfmoord 
pleegde. De mensen die daarmee te maken 
hadden zaten er ook.’

Jarno: ‘Het mooie aan dit soort dagen is dat 
er ook mensen in de zaal zitten die iets 
soortgelijks hebben meegemaakt of met iets 
anders zitten dat onverwerkt is. Voor hen is 
het extra herkenbaar.’ 

‘Als een leerling je in vertrouwen neemt 
over zelfmoordplannen beloof dan nooit 
geheimhouding. Doe je dat toch en moet je 
die belofte breken omdat je het niet alleen 
kunt, dan ben je het vertrouwen kwijt en 
dat komt niet snel terug.’ 

throughout.nl/voorstelling

NPO-gelden

Subsidie voor scholen en gemeen-
tes in het kader van het Nationaal 
Programma Onderwijs dat beoogt 
door corona opgelopen achter-
standen in te lopen. 

113 zelfmoordpreventie
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https://www.113.nl/
https://www.nponderwijs.nl/


18  magazine

In het najaar van 2021 trok Ingrado met een roadshow door het land om 
het KRSD, het Kwaliteitsregister voor het Sociaal Domein breed onder de 
aandacht te brengen. Dat deden ze op uitnodiging van teams Leerplicht 
en RMC die meer wilden weten over het register. Wat was de reden om 

Ingrado uit te nodigen? En heeft de workshop geholpen om een beslissing 
te nemen over registratie in het KRSD?

Tekst: Menno Kouveld Illustratie: Welmoet de Graaf

Ingrado komt 
naar je toe!

Met een 
workshop over het 
Kwaliteitsregister
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Ida Wildeboer is namens Ingrado betrokken 
bij het KRSD. ‘Ingrado en SAM (de beroeps-
vereniging voor uitvoerders in het publieke 
sociaal domein, red.) hebben dit kwaliteits-
register samen ontwikkeld. Daar zijn we 
enthousiast over, dus willen we ook zoveel 
mogelijk leden enthousiasmeren.’

Aanvraag
‘We merkten’, zegt Wildeboer, ‘dat mensen 
aan de ene kant met fundamentele vragen 
zitten over nut en noodzaak van een regis-
ter en aan de andere kant hele praktische 
vragen hebben over bijvoorbeeld aanmel-
den, het trainingsaanbod en het behalen 
van punten. Zo ontstond het idee van de 
roadshow, een rondreizende workshop op 
aanvraag.’

De workshop bestaat uit het inventariseren 
van vragen en verwachtingen, een inleiding 
over kwaliteit en professionaliteit, een 
interactieve opdracht over zichtbaar werken 
aan kwaliteit, een inleiding over het belang 
van registratie en tenslotte een kijkje in het 
KRSD zelf. ‘We beginnen met de vraag wat 
is kwaliteit?’, zegt Wildeboer. ‘Wanneer 
lever je kwaliteit en wat betekent kwaliteit 
voor jou? Vervolgens maken we de overstap 
naar professionaliteit. Professionaliseren 
doe je individueel, maar ook als beroeps-
groep. Het KRSD helpt bij beide. Het houdt 
je eigen zaag scherp, het is een mooie stok 
achter de deur om je te blijven ontwikkelen.’

Mensen staan gemengd tegenover het 
KRSD volgens Wildeboer. ‘Sommigen zeg-
gen: ‘ik heb toch geen register nodig om aan 
professionalisering te werken’. Dat is waar, 
maar we zijn allemaal mensen, opleiden 
staat vaak onderaan de to-dolijst. Dan is het 
feit dat je een aantal punten moet behalen 
toch een stok achter de deur.’

Kennis vraagt om onderhoud
Een van de mensen door wie Ingrado werd 
uitgenodigd om uitleg te komen geven is 
Ineke Noorthoek, manager bij Leerrecht, de 
organisatie die de Leerplichtwet en de RMC-
wetgeving uitvoert voor Schiedam, 
Vlaardingen en Maassluis. 

‘Ik hoopte ook dat het mensen zou enthou-
siasmeren en dat is bij een deel ook zeker 
gelukt. Leren zie ik in de eerste plaats als de 
mogelijkheid krijgen om jezelf te ontwikke-
len. Dat gun ik iedereen, de jongeren waar-
voor we werken, maar ook de professionals 
die dat werk doen.’

Het idee van een kwaliteitsregister draagt ze 
dan ook een warm hart toe. Wat ze er vooral 
positief aan vindt is dat een kwaliteitsregister 
als het KRSD collega’s stimuleert om met hun 
eigen ontwikkeling aan de slag te gaan én te 
blijven. ‘Kennis en ervaring die je in de loop 
der jaren hebt opgebouwd is heel waardevol, 
maar ik geloof erg in onderhoud. Het is net als 
met je huis. Ook al heb je alles dit jaar goed 
geschilderd, toch is het goed om volgend jaar 
weer even te checken en misschien iets kleins 
te doen om het bij te houden.’

Er waren binnen haar team ook vragen over 
de kosten van registratie. ‘Ik zou er wel voor 
pleiten dat wij als gemeente tenminste een 
deel van die kosten voor onze rekening 
nemen. Je hebt als gemeente ook een budget 
voor opleidingen en trainingen. Dat kun je 
direct inzetten voor professionalisering, 
maar op deze manier ook indirect.’

Toegevoegde waarde
Waar in Schiedam de manager het team 
wilde enthousiasmeren, was in Zutphen een 
groot deel van het team al langer overtuigd 
van de meerwaarde en wilden ze de organisa-
tie daarin meekrijgen. Leerplichtambtenaar 
Leonie van Leersum werkt inmiddels twaalf 
jaar bij Leerplicht Zutphen. Ook zij staat ach-
ter het doel.

Hoewel het uiteindelijk een individuele keuze 
is, hebben ze als team besloten om in te stap-
pen. ‘We zien allemaal wel het belang van 
jezelf professioneel op de kaart zetten en 
jezelf blijven ontwikkelen. Door trainingen 
en opleidingen te volgen scherp je je kennis 
aan en blijf je bij. Ik denk dat een kwaliteits-
register op dat punt toegevoegde waarde kan 
bieden. Net als voor de erkenning van de 
beroepsgroep.’

Financiering
Toch wilden ze ook nog wel een keer van 
Ingrado horen wat het hen als individu en als 

team oplevert. ‘Gaat het ons helpen of gaat 
het een doel op zich worden? En als het voor-
delen heeft voor de organisatie, wat betekent 
dat dan voor de financiering? Gaat de organi-
satie ons faciliteren als we er voor de lange 
termijn instappen?’ 

Van Leersum zou graag zien dat de gemeente 
bijdraagt in de kosten van de registratie. ‘Kijk 
naar collega’s in de jeugdsector. Die hebben 
weliswaar een verplichte registratie, maar 
worden om die reden ook gefaciliteerd. Dat 
het KRSD niet verplicht is zou geen verschil 
moeten maken, het doel is hetzelfde.’ Dankzij 
de workshop kan ze haar punt nu beter 
onderbouwen richting de organisatie. ‘Het 
KRSD is een register voor het hele sociaal 
domein. Als gemeente investeer je dus ook in 
een brede professionele organisatie.’ 

Tijdens de workshop zijn veel praktische vra-
gen beantwoord. Bijvoorbeeld over punten 
voor trainingen en opleidingen. Workshop-
leider Wildeboer denkt dat zij en de andere 
workshopleiders wel zorgen hebben kunnen 
wegnemen over wat wel en niet meetelt. 
‘Heel veel professionalisering past gewoon. 
Een derde is geaccrediteerd, twee derde mag 
je zelf invullen. Trainingen tellen mee tot 
drie jaar terug vanaf het moment dat het 
portfolio wordt ingediend ter certificering.  
Je begint dus niet bij 0. Mensen die vol-
doende geïnvesteerd hebben kunnen zich 
eerder certificeren.’ Over toekenning van 
punten voor modules van de BOA-opleiding 
is Ingrado nog in overleg. 

Workshop
Ingrado is inmiddels bij elf teams 
online of fysiek op bezoek geweest 
en heeft zo’n 120 professionals uit-
leg gegeven over het KRSD. Ook in 
2022 komen we graag langs. Is de 
workshop iets voor jouw team? Mail 
dan naar info@ingrado.nl 

KRSD
Voor meer informatie over 
het KRSD kun je terecht op de 
KRSD-website, www.krsd.nl. Daar 
vind je ook tutorials met uitleg over 
registreren, bijhouden van je port-
folio en aanpassen van je account-
gegevens.

‘Professionaliseren 
doe je individueel, 

maar ook als 
beroepsgroep. Het 
KRSD helpt bij 

beide’

mailto:info@ingrado.nl
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10 VRAGEN AAN…

Dennis Wiersma
Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

1Was u bekend met het werk van leerplicht 
voordat u aantrad in deze functie?
‘Mijn dochter is dit schooljaar gestart in 
groep 1. Als vader ben ik daar natuurlijk 
enorm trots op, maar als ouder voelde 
ik ook de verantwoordelijkheid om mij te 
verdiepen in wat er eigenlijk allemaal bij 
komt kijken als je kind voor het eerst naar 
school gaat. Wanneer mag je vrij nemen 
en wanneer niet? Zo las ik in de schoolgids 
hoe de school omgaat met situaties als 
kinderen niet naar school gaan, terwijl dat 
wel de bedoeling is. Maar ook wanneer 
een leerplichtambtenaar ingeschakeld kan 
worden, zelfs als je alleen advies wil of een 
vraag hebt.’

2Hoe kijkt u naar de rol van de leerplicht-
ambtenaar in het sociaal domein?
‘Een van mijn belangrijkste ambities is 
ervoor te zorgen dat ieder kind het beste 
uit zichzelf kan halen. Tegelijkertijd kan het 
soms gewoon zo zijn dat er iets gebeurt 
in het leven dat je uit het lood slaat. Dan 
is het heel belangrijk dat er mensen 
klaarstaan die je helpen. Dat kan ook de 
leerplichtambtenaar zijn, die vaak een 
signalerende functie heeft. Verzuim kan 
immers een signaal zijn dat er meer speelt. 
Leerplichtambtenaren zijn daarmee een 
onmisbare schakel in het sociaal domein. 
Vanuit Den Haag, en ook als er beleid op 
lokaal niveau gemaakt wordt, vind ik dat 
we de opdracht hebben om dat zo te doen 
dat we goede samenwerking in het sociaal 
domein bevorderen.’

3Hoe kijkt u naar de achterstand of vertraging 
die kinderen in de coronaperiode hebben 
opgelopen?
‘Als het gaat om beheersing van de 
basisvaardigheden zagen we eerder al 
dat daar een inhaalslag gemaakt moet 
worden. Daarbovenop is de impact van de 
coronacrisis op kinderen en jongeren heel 
fors. Zeker voor kinderen en jongeren die 
toch al in een kwetsbare positie zitten pakte 
de pandemie zwaar uit. Daar geven we dus 
echt prioriteit aan.

‘Dat doen we onder meer door de looptijd 
van het Nationaal Programma Onderwijs, 
waarmee miljarden zijn gemoeid, met 
twee jaar te verlengen. Het zorgt ervoor 
dat scholen en gemeenten het geld uit 
dit programma nu ook kunnen inzetten in 
de schooljaren 2023/2024 en 2024/2025, 
als dat nodig is. Dat geeft ze meer tijd 
om de basis van goed onderwijs verder 
te versterken met bewezen effectieve 
maatregelen. En – heel belangrijk – om 
iedereen dezelfde kansen te bieden via 
onderwijs.’

4U laat zelf zien wat de opbrengst van een 
leven lang ontwikkelen kan zijn. Hoe zou dat 
voor meer jongeren een aantrekkelijke en 
haalbare route kunnen worden?
‘Om goed inzetbaar te blijven op de ar-
beidsmarkt, is het belangrijk dat iedereen 
zich ook na het behalen van het diploma 
blijft ontwikkelen. Door de ontwikkelingen 
in jouw vak goed te volgen kun je ervoor 
zorgen dat je ook in de toekomst aan het 
werk blijft. Vanuit het perspectief van een 
Leven Lang Ontwikkelen zet ik in op het ver-
groten van het aantal door OCW erkende 
certificaten voor om- en bijscholing, zodat 
mensen ook een tastbaar bewijs hebben 
van de nieuwe kennis en vaardigheden. 
Verder kijk ik of er meer ruimte is voor het 
verkorten van opleidingen voor mensen 
met leer- en werkervaring, zodat zij sneller 
een diploma kunnen halen, bijvoorbeeld als 
ze zich willen laten omscholen.’

5U draagt het vmbo en het praktijkonderwijs 
een warm hart toe. Wat kan er gebeuren 
om het imago van deze onderwijstypen te 
verbeteren?
‘Een echt vak leren is ongelofelijk belang-
rijk. We staan met z’n allen voor enorme 
uitdagingen. De energietransitie is in volle 
gang, er moeten huizen gebouwd worden, 
mensen verzorgd worden, ga zo maar 
door. We hebben vakmensen gewoon 
ontzettend hard nodig en je kunt daar een 
dik belegde boterham mee verdienen. Het 
minste en tegelijk ook het belangrijkste 
wat we kunnen doen is om dit vaker uit 
te spreken, naar elkaar, maar vooral naar 
leerlingen en hun ouders. En laten zien wat 
voor mooie kansen er liggen voor deze 
leerlingen. Waar ik dit - als minister - kan 
uitdragen, zal ik dat ook doen.’

6Hoe komen we af van de beelden ‘lager’ en 
‘hoger’ schooladvies of diplomawaarde?
‘Ik vind het belangrijk dat jongeren goed 
onderwijs krijgen, zich kunnen blijven ont-
wikkelen en een advies krijgen dat aansluit 
bij hun talenten. Voor de ene leerling is dat 
een vmbo-advies en voor de andere een 
vwo-advies. Een vmbo-advies wordt wel 
eens ervaren als een advies dat niet goed 
genoeg is. Maar het is juist prachtig onder-
wijs, dat opleidt tot heel mooie beroepen 
die onmisbaar zijn in de samenleving. Ik 
vind dat we een gezamenlijke verant-
woordelijkheid hebben om die beelden te 
veranderen. Uiteindelijk gaat het erom dat 
ieder kind trots zijn school binnenstapt en 
aan de slag kan gaan op het niveau dat bij 
hem of haar past.

‘Dit kabinet wil in ieder geval werken aan 
een gelijke behandeling van studenten in 
mbo, hbo en wo. Dat onderscheid dat we 
soms nog maken tussen ‘studeren’ of ‘een 
beroepsopleiding volgen’, dat moet eruit. 
En we investeren in nog sterker beroepson-
derwijs: meer kleinschalig vakonderwijs en 
een goed aanbod van mbo-opleidingen 
dichtbij huis. Ik hoop dat dat ook bijdraagt 
aan een beter beeld, dat leerlingen zien en 
voelen dat hun keuze voor het vmbo of het 
mbo een prachtige en belangrijke keuze is.’

‘Wat is er voor dit 
kind nodig om op 

school aanwezig te 
kunnen zijn?’
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7Tot nu toe lag de focus op ‘verzuim’. Wat 
vindt u van de gedachte om die focus te 
verleggen naar ‘aanwezigheid’? Wat zou 
daarvan het effect kunnen zijn?
‘Ik vind dat een heel goed idee. Sterker nog: 
dat is de basis van mijn nieuwe verzui-
maanpak. Het is onacceptabel als leerlin-
gen niet naar school gaan omdat ze de 
juiste ondersteuning missen. We moeten 
dan ook veel meer gaan denken vanuit het 
perspectief: wat is er voor dit kind nodig om 
op school aanwezig te kunnen zijn? Ik ben 
geraakt door de verhalen die ik in de korte 
tijd dat ik minister ben al heb gehoord. Het 
mag simpelweg niet zo zijn dat kinderen en 
jongeren onnodig thuis komen te zitten. Ik 
neem de verantwoordelijkheid daar alles 
aan te gaan doen, en ik verwacht dat alle 
betrokken partijen vanuit hun eigen verant-
woordelijkheid dezelfde noodzaak voelen. 
Dat geldt dus ook voor de leerplichtamb-
tenaren, zij zijn een onmisbare schakel en 
moeten er alles aan doen om te zorgen 
dat een jongere zo snel mogelijk weer naar 
school kan.’

8Hoe ziet u de samenwerking met Ingrado als 
branchevereniging leerplicht en RMC?
‘Als expertise- en opleidingscentrum is 
Ingrado belangrijk voor ons. Er is een 
verschuiving naar meer aandacht voor 
aanwezigheid in plaats van verzuim. 
Ingrado zet dit op de kaart en kan ons 
helpen dit vorm te geven. Ook is Ingrado 
ondersteunend in de lobby naar Den Haag.’

9Hoe gaat u zich inzetten om uitval bij de over-
stap vo-mbo te voorkomen? 
‘De overstap van vo naar mbo is een 
moment waarbij een deel van de jongeren 
uitvalt omdat ze een vervolgopleiding moe-
ten kiezen en van school wisselen. Scholen 
en gemeenten zetten hier nu al op in door 
ervoor te zorgen dat zij alle leerlingen in 
beeld hebben. Sinds 2020 zijn middelbare 
scholen en mbo-instellingen wettelijk ver-
plicht om jaarlijks gegevens uit te wisselen 
over leerlingen die naar verwachting naar 
het mbo overstappen. Naast het monito-
ren van de overstap wordt ook ingezet op 
het verbeteren van de warme overdracht 
tussen vo en mbo.’

10Welke vraag stelden we niet en zou u graag 
beantwoorden?
Wat moeten wij echt beter doen, heeft u 
een tip? 

‘De afgelopen jaren zijn leerplichtambte-
naren steeds preventiever gaan werken 
om verzuim en voortijdig schoolverlaten 
te voorkomen. De leerplichtambtenaar is 
hierin de spin in het web. Daarmee dragen 
jullie je steentje bij om alle kinderen en 
jongeren maximale ontwikkelingskansen 
te geven. Met de nieuwe verzuimaanpak 
verwacht ik dat de leerplichtambtenaar 
die rol veel groter maakt. Neem nog meer 
de regie in moeilijke situaties, pak je ver-
antwoordelijkheid en laat pas los als er een 
oplossing is voor het kind of de jongere.’ 

Word je beste  
professionele zelf!
Kies uit een breed en actueel  
opleidingsaanbod en bouw mee  
aan een stevige beroepsgroep.

  Scan de QR-code en  
registreer je in het KRSD
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Een licht 
verstandelijke 
beperking als 
oorzaak van 
verzuim en 

schooluitval

ONDERZOEK EN THEORIE
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Als leerplichtambtenaar of RMC-
trajectbegeleider heb je, waarschijnlijk vaker 
dan je weet, te maken met jongeren met een 
licht verstandelijke beperking (LVB). LVB komt 
relatief vaak voor onder jongeren die verzui-
men of uitvallen van school en kan lange tijd 
onopgemerkt blijven1.

Tekst Marga de Weerd Illustratie Welmoet de Graaf

Wanneer spreek je van LVB?
Iemand met een licht verstandelijke beper-
king heeft een IQ tussen de 50 en 85 en de 
persoon heeft in het dagelijks functioneren 
problemen op ten minste twee belangrijke 
leefgebieden zoals bijvoorbeeld school, werk 
of financiën als gevolg van beperkte concep-
tuele, sociale en praktische vaardigheden. 
Iemand met LVB kan problemen hebben met 
rekenen, taal of tijdbesef. Voorbeelden van 
sociale problemen die mensen met LVB kun-
nen hebben, zijn een gebrekkige impulscon-
trole of problemen in de sociale omgang. 
Voorbeelden van problemen op praktisch 
gebied zijn gebrekkige gezondheidsvaardig-
heden of het niet goed om kunnen gaan met 
geld. Er zijn grote verschillen tussen mensen 
met LVB en de mate waarin zij problemen 
hebben. Dat is onder andere afhankelijk van 
hun directie omgeving en de ondersteuning 
die ze daarin krijgen. 
LVB brengt gedurende het gehele leven pro-
blemen met zich mee. Volwassenen met LVB 
zijn vaak niet zelfredzaam en dat geldt voor 
jongvolwassenen met LVB in nog sterkere 
mate. Mensen met LVB doen dan ook relatief 
vaak een beroep op publiek gefinancierde 
voorzieningen. Zo zijn ze sterk oververtegen-
woordigd in detentie. In 2018 had naar schat-
ting 45 procent van de mensen in detentie 
LVB. Daarnaast zijn ze waarschijnlijk vaker 
slachtoffers van criminaliteit, zijn mensen 
met LVB oververtegenwoordigd onder daklo-
zen, en maken ze vaker gebruik van langdu-
rige zorg. Dit blijkt uit het Inter depar te men - 
taal beleidsonderzoek (IBO) naar mensen met 
een LVB dat in 2019 werd uitgevoerd.

Meer risico op schoolverzuim en voortijdig 
schoolverlaten
Jongeren met LVB hebben een groter risico 
op schoolverzuim en voortijdig schoolverla-
ten. Op een groot aantal risicofactoren voor 

schoolverzuim, scoren jongeren met een LVB 
relatief vaak hoog. Zo hebben jongeren met 
LVB vaker een moeizame schoolloopbaan, 
ontbreekt het hen vaker aan een aantrekke-
lijk toekomstperspectief, hebben zij drie tot 
vier keer zo vaak psychische problemen en 
lopen zij een hoger risico op het vertonen 
van delinquent gedrag dan jongeren zonder 
LVB. Bovendien groeien Jongeren met LVB 
relatief vaker op in gezinnen waar sprake is 
van armoede en multi-problematiek dan jon-
geren zonder LVB. 

Cijfers
Omdat niet iedereen wordt getest op LVB 
kan alleen geschat worden hoeveel mensen 
met LVB er zijn. Het Sociaal en Cultureel 
Planbureau schatte in 2019 dat tussen 4,8 
tot 8,3 procent van de Nederlandse bevol-
king (0,8 tot 1,4 miljoen Nederlanders) 
LVB heeft.2 Dat betekent dat er zo’n 
120.000 tot 207.000 leer- en kwalificatie-
plichtige jongeren met LVB zijn en 48.000 
tot 83.000 18-23 jarigen3.
Het percentage jongeren met LVB onder 
schoolverzuimers en vsv’ers zal gezien  
hun grotere risico op verzuim en voor  
tijdig schoolverlaten uitval aanmerkelijk 
hoger zijn. 

Moeilijk herkenbaar
LVB wordt vaak niet herkend omdat mensen 
met LVB door hun ‘streetwise’ gedrag vaak 
slimmer overkomen dan ze daadwerkelijk 
zijn. Daardoor worden ze regelmatig over-
schat door hun omgeving en krijgen ze, ook 
op school, niet altijd de hulp of ondersteu-
ning die ze eigenlijk nodig hebben. LVB kan 
bovendien gepaard gaan met symptomen die 
zich ook voordoen bij autisme, adhd en 
gedragsproblematiek. Wanneer niet onder-
kend wordt dat aan die symptomen LVB ten 
grondslag ligt, is de kans groot dat niet pas-
sende ondersteuning wordt geboden.
Jongeren met LVB hebben cognitief en soci-
aal-emotioneel gezien een ontwikkelingsach-
terstand ten opzichte van normaal begaafde 
jongeren. Die ontwikkelingsachterstand 
brengt een aantal gedragskenmerken met 
zich mee. Zij hebben vaak minder controle 
over hun emoties, kunnen zich minder goed 
inleven in anderen. Ze kunnen het onder-
scheid tussen feiten en meningen niet goed 
maken. Jongeren met LVB zijn vaker faalang-
stig en wantrouwend. 

De veronderstelling onder mensen die in en 
om het onderwijs werkzaam zijn is dat jon-
geren met LVB speciaal onderwijs volgen. 
Maar dat is lang niet altijd het geval! Uit het 
aantal jongeren dat waarschijnlijk LVB heeft 
en het aantal dat naar het speciaal onder-
wijs gaat, leiden Timmermans et. al. (2019) 
af dat een aanzienlijk deel van de jongeren 
met (nog niet vastgesteld) LVB regulier 
onderwijs volgt. 

Waarom is het belangrijk om LVB te 
herkennen?
Om jongeren effectief te kunnen ondersteu-
nen is het van belang om goed aan te kunnen 
sluiten bij hun mogelijkheden. Een jongere 
met LVB kan beperkt informatie tot zich 

‘Jongeren met LVB 
worden regelmatig 
overschat door hun 

omgeving’
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nemen en begrijpt mogelijk minder dan je 
denkt. Het is belangrijk dat je in de taal die je 
gebruikt aansluit bij de jongere. Dat geldt ook 
voor de ondersteuning die je de jongere biedt. 
Een LVB is voor altijd. Er is daardoor een 
grote kans dat jongeren een groot deel van 
hun leven niet zelfredzaam zullen zijn. Hoe 
eerder dat onderkend wordt hoe beter en hoe 
adequater de ondersteuning die kan worden 
ingezet. 

In 2015 is een instrument ontwikkeld dat 
helpt om vast te stellen of een jongere moge-
lijk licht verstandelijk beperkt is: de Screener 
voor Intelligentie en Licht verstandelijk 
beperking (SCIL).4 Dit instrument omvat 14 
items en kan in 10 tot 15 minuten worden 
afgenomen. 

Wat kan leerplicht of RMC doen?
Jongeren met een LVB worden vaak over-
schat. Juist dat kan een achterliggende reden 
voor het verzuim zijn. Het aanbod op school 
sluit niet goed aan bij de mogelijkheden van 
de leerling, de leerling wordt overvraagd en 
valt als gevolg daarvan uit. 
Leerplichtambtenaren en RMC-
trajectbegeleiders zouden alert moeten zijn 
op de mogelijkheid dat aan het verzuimge-
drag of de schooluitval van een jongere LVB 
ten grondslag ligt. Ook bij jongeren die ver-
zuimen of uitvallen op het regulier onder-
wijs. Bespreek die mogelijkheid ook met je 
ketenpartners. Maak in de keten afspraken 
over de hulpmiddelen die ingezet worden 
voor het herkennen van LVB en door wie die 
worden ingezet en stem het ondersteunings-
aanbod af op de mogelijkheden van de jonge-
ren die waarschijnlijk een LVB hebben. 

‘Een jongere met L VB kan beperkt 
informatie tot zich nemen en begrijpt 

mogelijk minder dan je denkt’

Meer lezen over 
jongeren met LVB

Hier vind je naast het onderzoek waar-
op bovenstaand artikel grotendeels 
gebaseerd is een handreiking LVB voor 
regulier onderwijs (vo en mbo). In het 
onderzoek is ook meer informatie te 
vinden over een geschikt ondersteu-
ningsaanbod voor LVB.

Hier zijn verschillende handreikingen 
over LVB te downloaden. 

In 2019 werd een interdepartementaal 
beleidsonderzoek (IBO) ‘Mensen met 
een licht verstandelijke beperking’ uit-
gevoerd. In het rapport zijn ook levens-
verhalen opgenomen van mensen met 
een licht verstandelijke beperking.

Het interdepartementaal onderzoek 
werd, vanwege de samenhang tussen 
de onderwerpen, samen met het inter-
departementaal onderzoek ‘Jongeren 
met afstand tot de afstandsmarkt’ 
naar de Tweede Kamer gestuurd. Doel 
van het IBO was te komen tot aan-
bevelingen om het beleid gericht op 
LVB’ers die gebruikmaken van voorzie-
ningen doelmatiger en doeltreffender 
te maken. En om daarmee de budget-
taire beheersbaarheid, de kwaliteit en 
de toegankelijkheid van de voorzienin-
gen voor LVB’ers op de lange termijn 
beter te borgen.
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mensen-met-een-licht-verstandelijke-
beperking-een-schatting

3)   Er zijn ongeveer 2,5 miljoen 5 tot 18 
jarigen en 1 miljoen 18 tot 23 jarigen.

4)  Kaal, H., Nijman, H. & Moonen, X. (2015). 
Factsheet 6: Screener voor intelligentie 
en licht verstandelijke beperking (SCIL). 
Leiden: Hogeschool Leiden.
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https://www.regioplan.nl/project/proeftuin-lvb/
https://www.kenniscentrumlvb.nl/publicaties/
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z18946&did=2019D39443
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Onderwĳs én welzĳn
inzichtelĳk

Onderwijstaken gaan verder dan het 
uitvoeren van de wet. De ontwikkeling en 
het welzijn van alle jongeren staat voorop.

LeerSaam biedt een complete oplossing voor het snel en 
efficiënt afhandelen van de administratie, begeleiding en 
regie rond onderwijsprocessen. Het maakt het werk van 
professionals op het vlak van leerplicht(administratie), RMC 
en leerlingenvervoer eenvoudig en inzichtelijk. Zo kom je tot 
structurele oplossingen voor de jongeren binnen de regio.

Thijs Duysens
leersaam@lostlemon.nl
085 489 8888

www.lostlemon.nl/leersaam

Dankzij LeerSaam hebben wij meer overzicht gekregen 
en is ons veel administratie uit handen genomen. 
Hierdoor hebben wij meer tijd voor onze klanten!

Jaap Zuijderduijn
Leerplichtambtenaar gemeente Urk

De voordelen van LeerSaam

LeerSaam beschikt over slimme, directe koppelingen 
met BRP, DUO en Suwinet waardoor gegevens 
realtime beschikbaar zijn.

Met 1 druk op de knop de verplichte rapportages voor 
verantwoording uitdraaien betekent veel tijdwinst.

Leerlingenverzuim staat vaak niet op zich. LeerSaam 
creëert overzicht. Zo voorkom je dat trajecten elkaar 
doorkruisen.

Leerplichtadministratie

Verzuim

Vrĳstellingen en ontheffingen

Begeleiding RMC en 
kwetsbare jongeren

Leerlingenvervoer

Managementinformatie

Meer weten?
Neem contact met ons op. Een vrijblijvende demonstratie is 
ook mogelijk. Of kijk voor meer informatie op onze website.

Wij kunnen LeerSaam snel implementeren. 
We migreren de omgeving op het moment dat het 
jouw gemeente uitkomt.

ISO 9001 | ISO 27001 | NEN 7510:2017
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SStudenten
ondersteunings-

  behoefte
met extra

Volgens de eindevaluatie Passend onderwijs 
van oktober 2020 zijn mbo-studenten 

meestal tevreden over de ondersteuning die 
zij krijgen. Er zijn echter ook verbeterpunten, 
zo liet de evaluatie zien. Een daarvan is de 

begeleiding bij stages. 

Tekst Yolanthe van der Ree Illustratie DDK
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Om die verbetering te realiseren heeft het 
ministerie van OCW, na consultatie van 
onder meer MBO Raad, JOB, JongPIT, 
en Ieder(in), de verbeteragenda Passend 
middelbaar beroepsonderwijs 2020-
2025 opgesteld. Binnen de agenda zijn 
vier programmalijnen geformuleerd. De 
werkgroep die de programmalijn Bege-
leiding bij stages en eerste stappen op 
de arbeidsmarkt ter hand nam, levert 
eind mei as. haar eerste product op: het 
Handboek BPV voor jongeren met extra 
ondersteuningsbehoefte. Ingrado kreeg 
de opdracht het handboek samen te stel-
len en werkte hierin samen met verschil-
lende partners.

Ingrado Magazine vroeg twee leden van 
de werkgroep naar nut en noodzaak van 
het handboek. Peter van der Heijden is 
senior beleidsadviseur bij het Friesland 
College, en Danny Verbeek beleidsme-
dewerker passend onderwijs bij het ROC 
van Amsterdam/Flevoland. Beide heren 
zijn ook actief binnen de MBO Raad in 
het kader van passend onderwijs. Twee 
voormalige mbo-studenten vertellen over 
hun ervaringen met de beroepspraktijk-
vorming (BPV).

Hoogste tijd
Van der Heijden en Verbeek benadrukken 
dat de kennis binnen het mbo over pas-
sende begeleiding van studenten met ex-
tra ondersteuningsbehoefte versnipperd 
en vaak niet up to date is. Verbeek: ‘Er 
is behoefte aan actuele informatie over 
de mogelijkheden van maatwerk. Dat is 
nodig voor alle jongeren, maar zeker voor 

jongeren met extra ondersteuningsbe-
hoefte. Bij de start van passend onderwijs 
in 2014 is dit onderdeel vooruitgeschoven, 
dus is het logisch dat de BPV-begeleiding 
nog niet zo passend is als we zouden 
willen. Het is echter de hoogste tijd hier 
verandering in te brengen. De jongeren 
die wij gesproken hebben, 20 in totaal, 
schetsen een behoorlijk zorgelijk beeld. 
Ze moeten veel zelf regelen, vaak hun 
verhaal opnieuw doen omdat informatie 
niet gedeeld wordt en ze ervaren onvol-
doende ondersteuning vanuit school.’ 

Mogelijkheden
Er moet binnen het onderwijs meer 
aandacht komen voor deze groep, meent 
Van der Heijden. ‘Alle studenten hebben 
recht op goede begeleiding; het moet 
niet uitmaken wie je bent en welke on-
dersteuningsvraag je hebt. In elk gesprek 
moeten de mogelijkheden en kwaliteiten 
van de jongere centraal staan. Wie ben ik 
en wat heb ik nodig om de BPV succesvol 
te doorlopen? Wat vraagt dit van mij, de 
school en van de BPV-plek? Dat gesprek 
wordt nog te weinig gevoerd.’

Verbeek: ‘Het is voor alle studenten 
spannend zich in de echte grote wereld 
te begeven en voor studenten met extra 
ondersteuningsbehoefte is dat extra 
spannend. Die extra spanning willen we 
wegnemen door zowel het onderwijs als 
de bedrijven goed te informeren over de 
begeleiding. Daar moet het handboek bij 
helpen. Het moet veel normaler worden 
dat er een extra ondersteuningsvraag ligt 
en vanzelfsprekender en eenvoudiger hier 

een antwoord op te hebben. Let wel: het 
is een investering die enorm loont. Dit is 
een groep jongeren die, als alles eenmaal 
geregeld is, gaat als een speer. Bedrijven 
hebben er heel betrouwbare en betrokken 
medewerkers aan.’

Transitie
Henrie Mastwijk, projectleider van Ingrado 
geeft aan dat de BPV voor jongeren met 
extra ondersteuningsbehoefte aanleiding 
kan zijn om te stoppen met de opleiding 
wanneer niet goed gebruik gemaakt 
wordt van alle mogelijkheden die er zijn. 
‘Maatwerk voor deze studenten is in 
meeste gevallen zeer goed mogelijk en 
vergroot de kans op het succesvol afron-
den van de opleiding aanzienlijk. Daar-
naast is de BPV het ultieme instrument 
om de transitie te maken van opleiding 
naar werk.’

Een van de instrumenten uit het handboek is de lepeltheorie, bedoeld om 
jongeren te leren hun energie te doseren. 
Goed met je energie omgaan, betekent keuzes maken in wat je doet en 
hoe je het doet. Het vraagt om bewustwording, planning en wat meer 
discipline dan een gemiddelde leeftijdsgenoot. 
Hoe verdeel jij je energie op deze dag? Hoe kom je uit? Is je dag boordevol 
met activiteiten, dan schiet je door je energie heen en heb je ‘s middags 
geen lepel meer over voor het maken van huiswerk. Neem je ook rust 
tussendoor? Hoe kun je weer opladen? Wat werkt daarin voor jou? 
Per dag 20 lepels betekent per week 140 lepels. Stel nu dat dinsdag een 
hele drukke dag is, is het voor jou mogelijk om daar op maandag of 
woensdag dan al rekening mee te houden? Zodat je als weekgemiddelde 
wel goed uitkomt. Werkt dat voor jou?

De lepeltheorie

Meer informatie
De presentatie van het  
Handboek BPV vindt plaats op 
30 mei in  Driebergen-Zeist. 

Aanmelden kan via deze link 

KLIKKLIK
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https://ingrado.nl/agenda/conferentie-beroepspraktijkvorming-bpv-en-passend-onderwijs
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Esmée is 23 en heeft haar niveau 
4-diploma Persoonlijk begeleider 
gehandicaptenzorg op zak. Vanzelf 
ging dat niet, vertelt zij aan Ingrado 
Magazine. ‘Door een chronische 
aandoening aan mijn rug, heb ik al-
tijd pijn en ben ik beperkt belastbaar. 
Direct op de eerste schooldag heb 
ik me gemeld bij het zorgteam en 
aangegeven wat ik nodig had om op 
school te kunnen functioneren. Een 
liftpas, een aangepaste stoel en een 
aangepast rooster; het was allemaal 
niet mogelijk. In het tweede leer-
jaar heb ik aangeklopt bij Passend 
onderwijs en kreeg ik een ambulant 
begeleider. Pas toen konden er din-
gen geregeld worden.’

Stage
De buitenlandse stage die Esmée zelf 
geregeld had, ging niet door omdat de 
school daar de verantwoordelijkheid 
niet voor wilde nemen. ‘Ik zou gaan 
stagelopen in Griekenland bij een 
instelling voor mensen met  autisme. 
Toen kwam ik terecht in stages die 

school me toewees. Dat ging niet 
goed omdat er geen rekening werd 
gehouden met mijn beperking. Ik 
moest volle dagen draaien wat ik 
natuurlijk niet volhield. Uiteindelijk ben 
ik zelf op zoek gegaan naar een sta-
geplaats en kwam ik terecht bij een 
theaterwerkplaats voor mensen met 
een verstandelijke beperking. Dat ging 
super. Er werken daar hele fijn men-
sen en ik kon aangeven wat ik aankon.

‘Wat ik nodig had is dat er naar me 
geluisterd werd. En dat er vertrouwen 
was dat ik zelf weet wat ik aankan en 
nodig heb. Ik wilde echt heel graag 
naar school en naar stage, maar het 
moest wel op een aangepaste manier.

‘Ik hoop dat het BPV-handboek gaat 
helpen om het voor andere jongeren 
met extra ondersteuningsbehoefte 
makkelijker te maken. Ik denk dat 
veel mensen in het mbo niet weten 
wat de mogelijkheden zijn. Het hand-
boek kan houvast geven, een boek 
om op terug te vallen.’ 

Oud-studenten aan het woord

Pien lijdt aan het hypermobiliteits-
syndroom. Hierdoor heeft zij veel pijn 
en is ze vaak vermoeid. Ook kan Pien 
niet lang staan en raakt ze makkelijk 
geblesseerd.

‘Voordat de diagnose werd gesteld 
liep ik stage in de kinderopvang. Dat 
ging helemaal niet goed omdat het 
me niet lukte om kinderen op te til-
len, een baby vast te houden tijdens 
het voeden en op m’n hurken te 
zitten. Vanuit school werd hier niets 
mee gedaan. In het tweede leerjaar 
werd de diagnose hypermobiliteits-
syndroom gesteld. School wist dat, 
maar ook toen gebeurde er niks.

‘Ik heb heel vaak en heel hard ‘help’ 
geroepen, maar heb weinig tot geen 
hulp gekregen. Dat kwam vooral 
doordat ik wel 10 verschillende studie-
loopbaanbegeleiders heb gehad. Ik 
moest elke keer opnieuw mijn verhaal 
vertellen. En er is niks mee gedaan.

‘Ook toen ik in de verlenging een 
nieuwe BPV-plek in het speciaal 

basis onderwijs kreeg, was er nog niets 
geregeld. Pas toen ik een andere 
begeleider kreeg en er begrip was, 
ging het goed. Ik kreeg een speciale 
stoel vanwege mijn slechte rug en er 
werd rekening gehouden met mijn be-
perkte energie. Ik kon mijn werktijden 
aanpassen als dat nodig was. Het was 
zo fijn, ik voelde me voor het eerst niet 
meer schuldig. Ik heb m’n opleiding 
hierdoor heel goed kunnen afsluiten.’

Wat is behulpzaam?
‘Het begint met mentale ondersteu-
ning en gehoord worden. En dat er 
dan iets mee gedaan wordt. Het is 
vreselijk om elke keer je hele leven 
op straat te moeten gooien. Mijn 
probleem moest eerst heel groot 
worden – tot paniekaanvallen toe – 
voordat er geluisterd werd. 

‘Wat helpt is duidelijkheid, stabiliteit 
en regelmaat. Eén contactpersoon 
die alles weet en regelt, die de do-
centen inlicht en ook contact heeft 
met de stageplek. Dat scheelt zo 
veel energie!’

Esmée Kroon
Goed luisteren 
en vertrouwen

Pien de Jonge
Eén contactpersoon
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 Opvang 
 vluchtelingen-
  kinderen 
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Het onderwijs aan nieuwkomers loopt als een rode 
draad door de rijke onderwijscarrière van Reinald 
Gerbenzon. Sinds zes jaar is hij directeur ISK bij OSG 
Singelland, een scholengemeenschap met zes scho-
len in Zuidoost Friesland. ‘Vorig jaar rond de zomer is 
er een enorme stroom nieuwe vluchtelingen op gang 
gekomen’, vertelt hij, ‘en dat zorgde voor grote druk 
op de asielopvang en daarmee op het onderwijs. De 
groep bestaat voornamelijk uit Syriërs en Eritreeërs. 
Dat betekent dat onze ISK met 250 leerlingen tot de 
nok vol zit. Daar zitten nog niet de Afghanen bij die 
sinds afgelopen najaar instromen. Ik heb inmiddels 
een nieuw gebouw erbij moeten openen.’

Continuïteit
De komst van Oekraïners doet Gerbenzon denken aan 
die van de Bosniërs die in ‘92/’93 binnenkwamen. ‘Er 
is niet duidelijk hoelang het gaat duren. In ’t geval van 
Bosnië gingen we ervan uit dat de oorlog snel afgelo-

pen zou zijn en vingen we de kinderen op als aparte 
groep met zoveel mogelijk onderwijs in hun eigen taal 
en met hun eigen onderwijsprogramma. Pas een jaar 
later, toen bleek dat de oorlog veel en veel langer zou 
duren, zijn we overgeschakeld op het ISK-programma 
dat voorbereidt op een leven in Nederland. Ik denk dat 
we voor de Oekraïners in eerste instantie ook onder-
wijs moeten organiseren dat gericht is op de korte 
termijn, op continuïteit van wat ze gewend zijn.

‘We hebben bekwame mensen in de startblokken 
staan die een goede eerste intake kunnen doen. Met 
onze ervaring zijn we ook in staat na te denken over 
een passend programma. Daar zijn verschillende 
gedachten over. Het heeft de voorkeur om te 
gaan clusteren zodat we op meerdere plekken, in 
verschillende scholen, groepen kunnen opvangen. 
Bij voorkeur zijn die locaties enigszins in de buurt 
van waar de gezinnen wonen. Stel dat er een 

Alle kinderen en jongeren hebben recht op 
onderwijs en ontwikkeling. Dat geldt ook voor 
kinderen van vluchtelingen zodra zij voet op 
Nederlandse bodem zetten. De internationale 
schakelklassen (vo) en de taalscholen (po) maken 
zich op voor de instroom van Oekraïense leerlingen. 
Hoe bereiden zij zich voor, waar halen zij ruimte en 
personeel vandaan en welke keuzes maken zij in het 
programma? Ingrado Magazine vroeg het twee 
directeuren van respectievelijk een ISK en een 
taalschool in Friesland. 

Tekst Yolanthe van der Ree Foto’s IMAZZO

‘Flexibiliteit zal het sleutelwoord 
zijn de komende tijd ’
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grootschalige opvang in een sporthal 
komt, dan ga je eerst kijken naar een 
school daar in de buurt. Wij als ISK kunnen 
daar ondersteunen op didactisch en 
pedagogisch terrein.’

Ruimte en personeel
Voldoende mensen vinden voor het aan-
bieden van onderwijs wordt een uitda-
ging, weet Gerbenzon. Ik denk dat we ook 
moeten kijken naar ouders, in dit geval 
vooral moeders, die meekomen. Wat is 
hun expertise, kunnen zij een rol spelen in 
het onderwijs? Misschien zijn er wel leer-
krachten onder hen. Daarnaast zullen we 
ook provinciaal gecoördineerd kijken naar 
extra personeel. En stel dat je een jongere 
tegenkomt die goed Engels spreekt, dan 
zou deze bijvoorbeeld best kunnen instro-
men in een tweetalige havo. Leerlingen 
die in Oekraïne al in een beroepsopleiding 
zaten, kunnen hier wellicht meedraaien 
met bepaalde vakken in het mbo. Of we 
maken met een groep ISK-leerlingen 
gebruik van de praktijkfaciliteiten van 
het mbo. We moeten alle mogelijkheden 
onderzoeken. Flexibiliteit zal het sleutel-
woord zijn de komende tijd.’ 

Primair onderwijs
Eva Visser, directeur van de taalscholen 
Papilio in Burgum en De Vlinderboom 
in Drachten staat voor de uitdaging de 
kinderen in de basisschoolleeftijd op te 
vangen. Op korte termijn kan zij in totaal 
vijf groepen van 15 kinderen extra opvan-
gen. De ruimte is gevonden, de mensen 
vinden wordt een uitdaging. We roepen 
ook gepensioneerden op om zich melden.’

Visser en haar teams zijn van plan on-
derwijs te bieden zoals ze dat anders ook 
doen. ‘We beginnen met Nederlandse 
taal omdat we ervan overtuigd zijn dat 
kinderen zich veiliger voelen als ze zich 
een beetje kunnen uitdrukken. Naar de wc 
gaan, ergens pijn hebben, bang zijn, het 
is fijn als ze dat soort dingen kunnen uit-
drukken. We zijn gewend om traumasen-
sitief les te geven, dus dat zullen we voor 
deze groep automatisch ook doen. Dit 
houdt in dat we in ons programma heel 
voorspelbaar zijn, geen ruimte laten voor 
verrassingen. Als er op dag 1 van 9 tot 10 
taal is, betekent dat elke dag van 9 tot 10 
taal. Verder is het zo rustig mogelijk. We 
doen geen competitieve spelletjes want 

kinderen met trauma schieten dan in de 
overleefmodus van vluchten, vechten 
of bevriezen. We doen alleen spelletjes 
waarin het draait om samenwerking.’

Alle ISK’s en taalscholen in Friesland 
hebben een gezamenlijke brief gestuurd 
naar de veiligheidsregio en alle scholen. 
Visser: ‘We vragen hen contact met ons 
op te nemen als ze kinderen uit Oekraïne 
aangemeld krijgen. De kinderen kunnen 
bij ons terecht, maar wij kunnen scholen 
ook ondersteunen die zelf onderwijs willen 
aanbieden. We willen graag betrokken zijn 
zodat we alle kinderen in beeld hebben.’ 

LOWAN

LOWAN, de organisatie die onder-
steuning biedt bij onderwijs aan 
nieuwkomers, biedt onder meer 
informatie over hoe het onderwijs 
in Oekraïne is georganiseerd.

Meer informatie
Over de opvang van 
vluchtelingen uit Oekraïne‘Naar de wc gaan, ergens pijn hebben, 

bang zijn, het is fijn als ze dat soort 
dingen kunnen uitdrukken’

Leerlingen uit Syrië en Eritrea in de ISK Singelland

KLIKKLIK
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https://www.lowan.nl/vo/nieuws/oekraiense-vluchtelingen-in-nederland/
https://ingrado.nl/actueel/items/oekraiense-vluchtelingen-hebben-recht-op-onderwijs


 magazine 33

Trots op
mijn vak

Drie leerplichtambtenaren. Drie keer trots op hun vak. En die 
trots dragen ze graag uit. Anneke Veltman uit Arnhem speelt 

de hoofdrol in een documentaire over het werk van de 
leerplichtambtenaar, Laurens Rink geeft gastlessen over zijn 

vak op het hbo en Ashley Margarittha liet zich interviewen 
door Linda.nl. Wie zijn deze bevlogen leerplicht ambtenaren 

en hoe dragen zij bij aan een positief beeld van hun vak? 
Lees hun verhaal op de volgende pagina's. 

Tekst Yolanthe van der Ree
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Anneke Veltman, leerplicht-
ambtenaar RBL  Midden-Gelre,  
in het vak sinds 2007

Waarom koos je voor dit vak?
‘Als medewerkster bij de voorloper van 
Ingrado was ik al lange tijd betrokken bij het 
werkveld van de leerplichtambtenaar. Ik kreeg 
daardoor veel mee van wat er speelde in de 
praktijk en vond dat ongelooflijk interessant. 
Na een aantal jaar wilde ik het zelf gaan 
doen, zelf degene zijn die in contact staat 
met jongeren, die het verschil kan maken.’

Wat is er zo mooi aan je vak?
‘Het geeft me een heel goed gevoel dat ik een 
schakel kan zijn in een traject van een jon-
gere. Jongeren die bij ons in beeld komen, 
staan vast op een kruispunt en weten even 
niet hoe het verder moet. Als ik dat signaal 
krijg en mag gaan meedenken hoe nu verder, 
dan is dat prachtig. Soms staan ze daar al een 
tijd zonder dat ze zich daarvan bewust zijn. 
Ze zijn bijvoorbeeld vaak ziek, komen veel te 
laat of gaan met steeds meer tegenzin naar 
school. Scholen en ouders blijven dan vaak 
heel lang pushen en stimuleren om door te 
gaan, terwijl het de vraag is of dat op dat 
moment goed is voor dat kind. Vaak kun je 
pas later, als het probleem veel groter gewor-
den is, constateren dat hij of zij toen al op 
dat kruispunt stond. 
Formeel komen wij pas in beeld na een ver-
zuimmelding alhoewel het wel vaker voor-
komt dat een school mij vraagt even mee te 
denken in een casus. Dan plannen we bij-
voorbeeld een overlegje met de jeugdarts en 
bepalen samen de juiste richting. Ik investeer 
enorm in de relatie met de scholen door veel 
contact te leggen, mee te denken en van me 

te laten horen, aan te geven dat ze me altijd 
mogen benaderen. Dat werkt.’

Wat vertel je op een verjaardag over je vak?
‘Dat je als leerplichtambtenaar meer helpend 
bent dan handhavend. Ik vertel dat ik een 
jongere die vastloopt, een stapje verder kan 
helpen. Zo wordt het meestal ook ervaren. Ik 
zorg ervoor dat ik altijd kan uitleggen waarom 
ik doe wat ik doe. En dat leidt ertoe dat zelfs 
als ik uiteindelijk een proces-verbaal moet 
opmaken, ouders snappen waarom ik dat doe. 
En dat geldt ook voor de jongeren, al balen ze 
wel. Ze weten dat ik tot het gaatje ga.’

Ik kreeg een melding van een school over een 
jongen die steeds te laat kwam ondanks vele 
waarschuwingen. In het gesprek met de moe-
der kwam ik erachter dat het voor deze jon-
gen op dit moment onmogelijk was om ‘s 
morgens vroeg op school te komen. Dan kan 
ik wel streng gaan doen, maar dat heeft 
totaal geen zin, het is niet helpend. Dan ga ik 
terug naar ‘wat was ook alweer de bedoe-
ling?’ De bedoeling was volgens mij dat deze 
jongen z’n diploma gaat halen. Laten we dan 
alsjeblieft zorgen dat dat mogelijk wordt. Dat 
leg ik dan ook uit aan de school.’

Wat is de belangrijkste vaardigheid van een 
leerplichtambtenaar?
‘Dat je je in een ander kunt verplaatsen en 
goed kan luisteren. Hoe zit jij hier bij mij aan 
tafel? Wat is voor jou belangrijk om verder te 
komen? Samen vaststellen wat het doel is, 
dat is belangrijk. Alle ouders willen het beste 
voor hun kind, en alle jongeren willen het 
liefst gewoon hun diploma halen. En dat is 
precies wat ik wil, dus daar vinden we elkaar 
direct. Misschien is dat diploma op dit 

moment niet aan de orde, maar gaat het 
erom dat je je eerst beter gaat voelen. Dan 
gaan we kijken wat daarvoor nodig is.’

Hoe zie je de positie van leerplicht in het 
sociaal domein?
‘Ik werk veel samen met wijkteams en jeugd-
consulenten van de gemeente, met de 
jeugddarts, samenwerkingsverbanden en de 
scholen. Samen vorm je een web om de jon-
gere heen. Om een goed maatwerktraject in 
elkaar te zetten, heb je al deze partijen nodig. 
Van de samenwerking hangt heel veel af. 
Investeren in deze relaties is daarom ontzet-
tend belangrijk.’

Welke ontwikkeling zie je of wens je voor de 
korte termijn binnen je vak?
‘Mijn wens zou zijn dat we iets meer ruimte 
krijgen om buiten de lijntjes te kleuren. Dat 
we passende trajecten kunnen ontwikkelen 
die misschien niet helemaal binnen de regels 
passen. Ik zou het ook fijn vinden om landelijk 
eenduidiger te werken. Ik hoor nog te vaak dat 
er sterk handhavend wordt opgetreden.’

Wat is het belang van een branche-
vereniging als Ingrado?
‘Ingrado is voor mij heel belangrijk om ont-
wikkelingen te kunnen volgen en om onder-
werpen te kunnen agenderen. Mijn wens voor 
meer ruimte voor maatwerk, kent en steunt 
Ingrado ook. Ingrado kan over deze en andere 
onderwerpen met het ministerie in gesprek. 
Ook is het fijn dat Ingrado ontmoetingen met 
collega’s elders in het land faciliteert en dat ze 
achter de leden staat. In sommige kwesties 
kan ik zeggen dat ik overleg heb gehad met de 
brancheorganisatie en dat dit het advies is. 
Dat is steunend en helpend.’

‘Ik zorg ervoor 
dat ik altijd kan 
uitleggen waarom 
ik doe wat ik doe’
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‘Je moet in kleine 
stapjes kunnen 
denken. Elk stapje 
richting het doel is 
er één’

Laurens Rink, regionaal mbo-
leerplichtambtenaar, gemeente 
Almelo, sinds 6 jaar in het vak

Waarom koos je voor dit vak?
‘Ik werkte als griffier bij de rechtbank in 
Almelo op de afdeling Personen- en Familie-
recht. Daar werd vooral óver jongeren 
gesproken en niet mét. Ik kreeg steeds  
meer behoefte met jongeren zelf te werken, 
maar ik had niet de juiste vooropleiding. 
Juist toen ik me had ingeschreven voor  
de opleiding sociaaljuridische dienst-
verlening zag ik een vacature voor leer-
plichtambtenaar bij de gemeente Enschede. 
Ik had nog precies een dag om te reageren. 
Er waren 100 gegadigden en toen ben ik  
het geworden, nog niet eens bevoegd.  
Ik heb eerst m’n hbo-opleiding afgemaakt 
en ben daarna gestart met de basisopleiding 
leerplicht.
 
‘Ik heb er nog geen moment spijt van gehad. 
Eerder werkte ik ook in het po en het vo, 
maar werken in het mbo vind ik het leukst. 
Daar gaat het om de interactie met de 
 jongeren zelf. In het po en ook in het vo heb 
je toch veelal met ouders te maken.’
 
Wat is er mooi aan je vak?
‘Iedere jongere heeft een eigen verhaal en 
ieder gesprek verloopt daardoor anders.  
Ze hebben allemaal iets meegemaakt 
 waardoor naar school gaan lastig is.  
Hulp staat in mijn werk centraal. Sinds  
de Methodische aanpak schoolverzuim 
(MAS) is ons werk echt veranderd, hulp 
staat voorop. Handhaven doe je pas als  
je alles hebt geprobeerd in het vrijwillig 
hulpkader.

‘We hebben de Leerplichtwet en we hebben 
de MAS. En toch gooit iedere leerplicht-
ambtenaar er zijn of haar eigen sausje over-
heen. Dat maakt het zo’n mooi vak.’
 
Wat vertel je op een verjaardag over je vak?
‘Een beetje hetzelfde als ik aan de studenten 
op Saxion Hogelschool vertel tijdens  
mijn gastlessen. Het beeld is toch dat een 
leerplichtambtenaar vooral de wet hand-
haaft. Ik vertel dat ik gesprekken voer met 
jongeren, soms met ouders erbij. Ik onder-
zoek de reden dat de jongere verzuimt. Ik 
ben heel laagdrempelig en ga naast iemand 
staan. Wat is er aan de hand? Hoe kunnen 
we dit oplossen? Wat heb jij nodig? Ik trek 
echt samen met de jongeren op, we maken 
samen afspraken. En ze weten ook dat niet 
nakomen van die afspraken, consequenties 
heeft.’
 
Wat is de belangrijkste vaardigheid van 
een leerplichtambtenaar?
‘Je moet het belang van de jongeren 
 bovenaan zetten en in kleine stapjes 
 kunnen denken. Elk stapje richting het  
doel is er één.’
 
Hoe zie je de positie van leerplicht in het 
sociaal domein?
‘Leerplicht maakt deel uit van het sociaal 
domein en we werken veel met wijkcoaches/
jeugdconsulenten. Er zijn korte lijntjes met 
de hulpverlening en de wijkcoaches. Dat is 
ook echt nodig, het is belangrijk dat we de 
casussen gezamenlijk oppakken.’
 
Welke ontwikkeling zie je of wens je voor 
de korte termijn?
‘Ik zou nog preventiever willen werken dan 

we nu doen. Ik zou met nog meer partijen 
willen samenwerken om te voorkomen dat 
jongeren afglijden en in de criminaliteit 
belanden. Veel jongeren zijn kwetsbaar, 
zeker doordat ze tijdens corona op de straat 
waren aangewezen. We zijn in heel Twente 
bezig met een project Vroegsignalering en ik 
hoop dat daar echt een preventieve werking 
van uitgaat. Dat we minder bezig hoeven 
zijn met puinruimen.’
 
Wat is het belang van een branche-
vereniging als Ingrado?
‘Ik ben ontzettend blij met Ingrado. Als er 
complexe stukken uitkomen of bij taaie 
vraagstukken, kunnen we altijd op Ingrado 
terugvallen. Ik ga ook altijd naar bijeen-
komsten omdat ik het belangrijk vind om 
collega’s uit het hele land te ontmoeten  
en ervaringen uit te wisselen. Als we ont-
dekken dat bepaalde knelpunten ook elders 
spelen, vragen we Ingrado die op te pakken. 
Ingrado versterkt de gemeenschappelijkheid 
en de kracht van het vak.’
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Ashley Margarittha, mbo-leerplicht-
ambtenaar Rotterdam, in het vak 
sinds 6 maanden

Waarom koos je voor dit vak?
‘Na mijn studie deed ik een traineeship bij 
de gemeente Rotterdam. Twee mooie 
opdrachten deed ik daar; een voor het 
Jongerenloket en een voor de directie 
Veiligheid. In die tijd zag ik geregeld een 
vacature voor leerplichtambtenaar voorbij-
komen en ik keek daar altijd met interesse 
naar. Toen ik met zwangerschapsverlof 
ging, trok ik de stoute schoenen aan en 
stuurde een mail naar de afdeling dat ik 
geïnteresseerd was om leerplichtambtenaar 
te worden. Na mijn verlof ben ik uitgeno-
digd te solliciteren. Ik kon kiezen tussen  
een functie bij het Jongerenloket of die  
van leerplichtambtenaar. Vol overtuiging 
koos ik voor het laatste.’

Wat is er zo mooi aan je vak?
‘Van jongs af aan wilde ik met jongeren 
 werken, daar ligt mijn hart. In dit vak doe  
ik dat, maar niet op een vrijblijvende 
manier. Het juridische aspect, het feit dat  
je als leerplichtambtenaar de wet achter je 
hebt, geeft extra handvatten. Hulp staat 
voorop en soms, als alles is gedaan en 
geprobeerd, is het fijn dat je een proces- 
verbaal kunt opmaken. 

‘Recent ben ik heel lang met een leerling 
bezig geweest. Ik was enorm betrokken,  
zag heel goed waarom het zo moeilijk  
voor hem was om naar school te gaan.  
We hebben alles en iedereen in het werk 
gesteld om hem te helpen en uiteindelijk 
goede afspraken met hem gemaakt.  

Helaas hield hij zich er niet aan. Dat vond ik 
echt moeilijk, ik wilde zo graag dat het goed 
met hem zou gaan. Ik zag me genoodzaakt 
een proces-verbaal op de te maken. Daar is 
hij zo van geschrokken dat hij nu weer op 
school zit. Ik had het liever anders gezien, 
maar ben blij dat hij weer in beeld is.’

Wat vertel je op een verjaardag over je vak?
‘De ideeën over ons vak zijn vaak nog  
heel cliché. O, zeggen mensen dan,  
dan loop je zeker ook op Zuidplein (groot 
winkel centrum in Rotterdam Zuid, red.)  
om jongeren op te pakken en naar school  
te sturen? Of: leerplicht is er om straffen  
uit te delen. Nee, zeg ik dan, leerplicht is er 
om te helpen. We willen dat alle jongeren 
hun diploma halen zodat ze een eerlijke 
kans krijgen. Daar doen we echt alles voor.’

Wat is de belangrijkste vaardigheid van 
een leerplichtambtenaar?
‘Luisteren! Ook naar wat er tussen de regels 
door of zelfs niet gezegd wordt. Je moet 
heel goed opletten en steeds checken als je 
iets denkt te zien of te horen. Klopt het 
dat…? Dat helpt jongeren om het hele ver-
haal te vertellen.’

Hoe zie je de positie van leerplicht in het 
sociaal domein?
‘De samenwerking met alle partners is 
hecht. Ik hoef de telefoon maar te pakken 
en heb de juiste persoon aan de lijn.’

Welke ontwikkeling zie je voor de korte 
termijn binnen je vak?
‘Sinds 1 januari is de afdeling ‘leerplicht’ 
omgedoopt in ‘leerrecht en ondersteuning’. 
Dat is veelzeggend, hiermee laten we zien 

dat we er zijn voor de leerlingen en dat we 
staan voor hun recht op onderwijs. Ik ver-
wacht dat op termijn het imago van de leer-
plichtambtenaar zal veranderen van het 
negatieve ‘dwingen en moeten’ naar ‘hulp 
en ondersteuning’.’

Wat is het belang van een branche-
vereniging als Ingrado?
‘Voor mijn sollicitatie heb ik de site  
goed bekeken en de MAS gelezen. Dat was 
absoluut helpend. Als ik vragen heb of iets 
niet weet, kijk ik altijd eerst even op de site. 
Ook als ik scholen wil wijzen op landelijke 
regelingen en dergelijke, verwijs ik naar de 
site van Ingrado.’ 

‘We willen dat 
alle jongeren hun 
diploma halen zodat 
ze een eerlijke kans 
krijgen’
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Thuiszitters 
Apeldoorn 

steeds beter 
in beeld

Het thuiszittersbeleid in Apeldoorn is in grote lijnen in orde. 
Maar het kan altijd beter, zoals het rapport ‘Thuiszitters in 
Apeldoorn’ laat zien. Met in de aanbevelingen onder meer 

strakkere afspraken over casusregie, aandacht voor 
zorgwekkend ziekteverzuim en een frictiebudget. Het 

gemeentebestuur neemt de aanbevelingen over.

Tekst Susan de Boer Illustratie Welmoet de Graaf 
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In 2015-2016 is het begrip ‘thuiszitter’ aan-
gepast door het ministerie van OCW: een 
thuiszitter is een ingeschreven leerling die 
zonder geldige reden vier weken of langer 
niet naar school gaat. In het jaarverslag 
van Leerplicht en RMC in Apeldoorn duikelt 
het aantal thuiszitters dan van 35 naar 4. 
Ook in de jaren daarna blijven de aantallen 
in de rapportages laag. Gemeenteraads-
leden maken zich ongerust: zij krijgen van 
bewoners signalen dat leerlingen niet goed 
geholpen worden, dat het aantal daad-
werkelijke thuiszitters hoger is dan wordt 
gerapporteerd en dat maatwerkoplossin-
gen worden gefrustreerd. In 2021 laat de 
Rekenkamercommissie van de gemeente 
Apeldoorn daarom onderzoek doen naar 
de situatie van thuiszitters. Heeft de ge-
meente wel goed zicht op het thuiszitters-
vraagstuk? 

Geoorloofd thuiszitten
‘De Rekenkamercommissie van Apeldoorn 
vroeg ons te kijken naar de achterliggende 
redenen van het thuiszitten en aanbevelin-
gen te doen waar de gemeente concreet 
mee aan de slag kan’, vertelt Suna Duysak, 
onderzoeker van onderzoeksbureau Re-
gioplan. ‘We hebben gepraat met leer-
plichtambtenaren en RMC-coördinatoren, 
Centrum voor Jeugd en Gezin, scholen, 
samenwerkingsverbanden en ouders. 
De Rekenkamercommissie wilde ook het 
verhaal achter de cijfers weten.’ Het klopt 
dat het aantal werkelijke thuiszitters hoger 
is dan gerapporteerd. Het jaarverslag van 
Leerplicht en RMC 2019/2020 meldt drie 
thuiszitters volgens de definitie van het 
ministerie. Daarnaast zijn er 64 leerlingen 
die deels thuiszitten, bijvoorbeeld omdat ze 
een onderwijszorgtraject volgen. Ook zijn 
er leerlingen met zorgwekkend verzuim. 
‘De gemeente heeft hier te weinig grip op, 
maar dat kan ook niet, want de gemeente 
heeft daarin geen rol’, zegt Harry Kleinjan, 
beleidsmedewerker van de afdeling Beleid 
Maatschappelijke Ontwikkeling Apeldoorn. 
‘Maar als wij als leerplicht niet de bevoegd-
heid hebben om naar die geoorloofd 
verzuimers te kijken, dan helpen we die 
leerlingen ook niet. Als het perspectief voor 
een kind van onderwijs verschuift naar zorg, 
wil je daar wel zicht op hebben.’

Samenwerking 
Uit het rapport komt naar voren dat de 
ketenpartners tevreden zijn over de sa-
menwerking. Samenwerkingsverbanden, 
scholen, CJG en leerplicht treffen elkaar 
regelmatig in kernteams en multidiscipli-
naire overleggen en handelen snel als een 
leerling uitvalt. ‘Maar de ouders zijn een 
stuk minder tevreden’, zegt Duysak. Voor 
het onderzoek sprak zij vier ouders. ‘Er is 
bijvoorbeeld een keer een bijeenkomst op 
een school georganiseerd met ouders en 
professionals, waarover de professionals 
zeer te spreken waren. Maar de ouders 
gaven aan dat ze het persoonlijke gesprek 
hadden gemist. De verhalen van de ouders 
die we hebben gesproken, zijn zeer verschil-
lend, maar de lijn die ik eruit haal is dat zo’n 
proces naar een hulptraject lang duurt. Het 
wordt pas opgelost als een van de profes-
sionals een doorbraak weet te forceren 
of als de ouders het kind thuishouden. De 
samenwerking tussen school en zorg blijkt 
moeilijk te regelen.’ 

Maar ook professionals zien verbetermoge-
lijkheden, ziet Kleinjan. ‘Het is bijvoorbeeld 
niet altijd duidelijk wie de regie heeft. De 
samenwerking is goed, de lijntjes zijn kort, 
maar er kan een schepje bovenop. De 
partijen zijn soms te afwachtend.’ Een van 
de aanbevelingen in het rapport is dan ook: 
Verbeter de casusregie en de terugkoppe-
ling. De gemeente pakt dat op in de vorm 
van een Verzuim- en thuiszittersprotocol 
waarin wordt vastgelegd wie verantwoor-
delijk is voor wat. ‘Dat thuiszittersprotocol 
is in concept klaar’, zegt Kleinjan. ‘We 
bespreken dat binnenkort met de partners.’ 
Om zorgwekkend ziekteverzuim beter in 
beeld te krijgen, bevelen de onderzoekers 
aan om de MAZL-methodiek (Medische 
Advisering van de Ziekgemelde Leerling) op 
meer vo-scholen uit te rollen. Daarnaast is 
het advies om in het jaarlijkse verslag van 
Leerplicht en RMC ook op te nemen hoe 
het gaat met de leerlingen die geoorloofd 
gedeeltelijk thuis zijn. Ook deze aanbevelin-
gen zal het gemeentebestuur overnemen.

Frictiebudget 
Schotten tussen onderwijs en zorg zijn 
berucht. Leerlingen die onderwijs krijgen 

bij een instelling die niet beschikt over een 
BRIN-nummer: wie moet dat betalen? ‘Om 
te voorkomen dat zo’n leerling lang thuis 
komt te zitten voordat dat rond is, stel-
len we een frictiebudget voor, een soort 
gezamenlijk fonds’, zegt Duysak. ‘Een van 
de samenwerkingsverbanden opperde 
dat idee, die hadden daar goede ervarin-
gen mee in een andere gemeente.’ Ook 
dit frictiebudget wordt omarmd door het 
gemeentebestuur. ‘Dan organiseren we 
het netjes, zodat er niet steeds voor één 
casus een toezegging moet komen’, zegt 
Kleinjan. 

De laatste aanbeveling die de gemeente 
opvolgt gaat over de communicatie met 
de ouders: plan jaarlijks gesprekken met 
(ouders van) thuiszittende leerlingen om te 
praten over hun ervaringen. Kleinjan: ‘Dat 
is heel simpel en heel nuttig. Je hoort dan 
de verhalen, je ziet de gezichten erbij en 
zo krijg je meer feeling met de problema-
tiek.’ Apeldoorn is niet de enige gemeente 
waar thuiszittersproblematiek speelt, zegt 
Duysak. ‘Schotten tussen onderwijs en 
zorg, de regievoering, dat zijn knelpunten 
die we altijd zien in deze onderzoeken. Ei-
genlijk vreemd dat dat maar niet wordt op-
gelost.’ Duysak ziet in Apeldoorn wel veel 
bereidwilligheid en flexibiliteit. ‘Ze denken 
in mogelijkheden. Er is aandacht voor dit 
onderwerp in de gemeente, dat zie je niet 
zo vaak.’ 

'Schotten tussen onderwijs en zorg, 
de regievoering, dat zijn de knelpunten 

die we altijd zien.'

Het rapport ‘Thuiszitters 
een zorg?’ is te vinden op

KLIKKLIK
HIERHIER

https://www.regioplan.nl/actueel/thuiszitters-een-zorg-in-apeldoorn/


 magazine 39

Deze rubriek biedt ruimte voor 
ontwikkelingen bij Ingrado en in het 
werkveld, voor nieuws uit de regio’s en 
van samenwerkingspartners, voor dat 
wat opvalt of in het oog springt…. Heb je 
een bijdrage? Laat dat weten aan de 
redactie via info@ingrado.nl.slotTot

Elma Lensink-
Wesselink

RMC-coördinator  
LerenWerkt Achterhoek

‘De posters zijn heel nuttig om 
uit te leggen waar het RMC 

voor staat, wie welke taken en 
verantwoordelijkheden heeft en 
hoe de financiën zijn geregeld. Ik 

gebruik het vaak als praatplaat en 
ik merk dat het heel verhelderend 

werkt. Onlangs heb ik ze nog 
gebruikt tijdens een presentatie 
voor de wethouders in de regio 
en aan het managementteam 
van de gemeente. En ik ga de 
posters ook zeker gebruiken in 

de presentatie over RMC aan de 
nieuwe wethouders.’

Marieke Soetekouw
RMC-coördinator, regio Rivierenland

‘Persoonlijk vind ik het heel fijn als 
iets visueel is vormgeven in plaats 

van dat je heel veel tekst moet laten 
zien. De posters of praatplaten zijn 
dan ook een ideaal hulpmiddel om 

het verhaal te vertellen over het 
waarom, hoe en wat van de RMC-

regio. Ik ga de posters dan ook zeker 
gebruiken in de gesprekken over 
de regionale vsv-plannen met de 

gemeenten. Daarnaast is het ook een 
mooi instrument om een introductie 
te geven over leerplicht en RMC aan 

nieuwe collega’s.’

RMC in beeld

Het Regionale Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten 
(RMC) heeft een belangrijke rol in het sociaal domein. Het RMC is 
immers belast met de wettelijke  uitvoering van de aanpak  voortijdig 
schoolverlaten (vsv) en de monitoring van jongeren in een kwets-
bare positie. Ingrado heeft posters of praatplaten  ontwikkeld die in 
één oog opslag ‘alles over de aanpak vsv’ duidelijk maken. RMC-
teams kunnen hiermee snel laten zien wat de aanpak voortijdig 
schoolverlaten inhoudt en met welke wetten, geldstromen en 
netwerk partners RMC te maken heeft. 

Ingrado Magazine vroeg twee RMC-coördinatoren of zij daadwer-
kelijk iets hebben aan de posters en hoe zij deze gebruiken in de 
dagelijkse praktijk.

TOT SLOT

Alles over de aanpak voortijdig schoolverlaten (vsv)

Aanpak
Wat is een vsv’er?

· 12 jaar - 23 jaar;

· niet ingeschreven op een school;

· geen startkwalificatie;

· niet uit het praktijkonderwijs of vso.

Wat zijn o.a. oorzaken van vsv?

· een verkeerde studiekeuze;

· andere verwachtingen over opleiding;

· liever aan het werk dan op school;

· persoonlijke en geestelijke problemen.

              

4 jaar ----------------------------------
------------------------------------

------------------------------------
 15 jaar  ------------------  1    8 jaar --------------------------------- 

23 jaar
16 -17 jaar 

Leerplicht

Kwalificatieplicht Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) 

De aanpak vsv is een integrale aanpak:

Wat zetten we in bij de aanpak vsv?

Startkwalificatie (sk)  = mbo (niveau 2 of hoger), havo of vwo diploma

 Met een sk hebben jongeren:

· meer kans op duurzaam werk;

· meer kans om hun baan te behouden;

· vaker vast arbeidscontract;

· meer inkomen, ook als volwassene. 

Maatwerktraject = leren en/of werken of dagbesteding

Voor jongeren voor wie dit beter passend is, o.a.:

· een startkwalificatie is niet haalbaar;

· jongere is beter op zijn/haar plek op werk;

· nazorg of jobcoaching;

· beschutte werkplek.

voorkomen 
voortijdig 
schoolverlaten

verbeteraanpak 

passend 
onderwijs

betere samenwerking 

tussen onderwijs 

en zorg

creëren van 
meer maatwerk-

mogelijkheden 

naadloze overgang 

onderwijs-
arbeidsmarkt 

Sluitende melding en 

registratie van voortijdig 

schoolverlaters van 

18-23 jaar.

Benaderen en zorgdragen voor 

begeleiding vsv’ers, gericht op 

terugleiden naar school, naar 

werk of een combinatie daarvan.

Opstellen van een regionaal programma 

samen met scholen voor de periode van 

4 jaar, met daarin maatregelen ter 

voorkoming en bestrijding van vsv.

Monitoren van jongeren in een kwetsbare positie 

en het maken van afspraken met ketenpartners 

over begeleiding en ondersteuning naar opleiding, 

(leer)werk of dagbesteding.

Wettelijke taken RMC

Wet op het primair onderwijs  (2021)

Besluit regionale Meld- en coördinatiefunctie 

voortijdig schoolverlaten  (2021)

Wetgeving

De belangrijkste wetten en regelingen op een rij:

Besluit verplichte meldcode huiselijk 

geweld en kindermishandeling  (2020)

Richtlijn voor strafvordering 

strafrechtelijke aanpak schoolverzuim  (2017)

Algemene Wet Bestuursrecht  (2021)

Wet op de expertisecentra  (2021)

Wet Educatie en Beroepsonderwijs  (2021)

Leerplichtregeling  (1995)

Wet op het voortgezet onderwijs  (2021)

Regeling regionale aanpak 

voortijdig schoolverlaten  (2021)

Regeling aanwijzing internationale 

en buitenlandse scholen  (2021)

Leerplichtwet  (1969)

Tijdelijke gelden
Sommige RMC-regio’s voeren bredere taken uit, 

zoals het begeleiden naar werk, of uitbreiden 

van de leeftijd naar 16 tot 27 jaar. 

€ € €

3 Regionale samenwerking  

scholen en gemeenten

Vanuit de RMC-functie maken 

gemeenten samen met scholen elke 

vier jaar een regionaal plan om samen 

in te zetten om vsv tegen te gaan: 

Regeling regionale aanpak vsv 

2020–2024

Bestedingen:
Meest voorkomende inzet:

· Extra begeleiding Jikp

· Overstapcoaches vo-mbo

· Verzuimcoaches mbo

· Overgang onderwijs-arbeidsmarkt

Financiering
Waar gaat geld heen? Welke regeling wordt toegepast?

1 Scholen

Extra geld bij minder dan een 

bepaald aantal schoolverlaters:

Regeling resultaatafhankelijke 

bekostiging vsv vo

Gelden voor mbo-instellingen 

om zelf maatregelen te nemen:

Kwaliteit mbo-opleidingen

Bestedingen:
Maatregelen om voortijdig school-

verlaten te voorkomen, o.a. door het 

verbeteren van zowel de kwaliteit 

van het onderwijs als passende 

begeleiding van studenten. Die staan 

benoemd in de kwaliteitsagenda’s. 

2 RMC

Geld voor de uitvoer Regionale 

meld- en coördinatiefunctie van 

gemeenten: vsv-ers van 18 tot 23 

jaar in beeld brengen en terug 

begeleiden naar onderwijs of 

anders werk of zorg:

Wet educatie en beroepsonderwijs

Bestedingen:
RMC-team: 

· RMC-coördinator 

· RMC-trajectbegeleider(s) 

· RMC-ondersteuner(s) 

· Overheadkosten  

Netwerk

Leerplicht en 
RMC werken 
samen met:

OnderwijsOverheid

Arbeid

Kennis, data 
en informatie

Zorg

Veiligheid:

Overheid
· Ministeries OCW, SZW, VWS 

· Gemeenten

· College B&W

· Beleidsambtenaren

Arbeid
· Jongerenloket

· Werk en Inkomen

· Participatie

· Sociale (ontwikkel-)bedrijven

· Werkgevers

· Regionale mobiliteitsteams

· Werkgeversservicepunt

· Re-integratiebureaus

· Schuldhulpverlening

· Inburgering

Kennis, data 
en informatie
· Diverse registratiesystemen

· DUO
· Inlichtingenbureau

· UWV
· Kamer van Koophandel

Onderwijs
· Mbo-instellingen

· Scholen voor 

 voortgezet onderwijs

· Scholen voor speciaal 

 voortgezet onderwijs

· Praktijkscholen

· Niet bekostigde 

 onderwijsinstellingen

Veiligheid
· Politie
· HALT
· (Jeugd-)reclassering

· Veilig Thuis

Zorg
· WMO
· Jeugd gezondheidszorg

· Centrum voor Jeugd en Gezin

· GGD
· GGZ
· Zorgaanbieders

Maatschappelijke 
ondersteuning
· Jongerenwerk

· Welzijnsorganisaties

· Wijkteams

· Maatschappelijk werk

· Dagbesteding

· Zorgloket

Maatschappelijke 
ondersteuning:

Meer over de 
visuals vsv

KLIKKLIK
HIERHIER

https://ingrado.nl/kennisbank/items/visuals-alles-over-de-aanpak-vsv
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Zien en 
gezien worden 

Dat verdienen onze jongeren!


