Werkconferentie 27 oktober 2015
Voor: RMC Coördinatoren, gemeentelijke onderwijsbeleidsadviseurs en ROC
verzuimcoördinatoren.
Locatie:
Adres:
Bereikbaarheid:
Kosten:
Aanmelding:

BCN
Catharijnesingel 48 te 3511 GC Utrecht
4 minuten lopen vanaf station Utrecht CS
er zijn geen kosten aan verbonden
uiterlijk 18 oktober info@ingrado.nl o.v.v. werkconferentie

Meer kansen, minder verzuim!
Strenger toezicht of meer ondersteuning?
In de afgelopen jaren zijn er flinke successen geboekt in het verminderen van voortijdig
schoolverlaten. Het aanpakken van verzuim heeft daarin een belangrijke rol gespeeld.
Met name in het MBO heeft dat geleid tot forse investeringen in verbetering van de
registratie, signalering en melding. Die extra aandacht geldt zowel leerplichtige en
kwalificatie plichtige leerlingen als achttien-plussers. Na de fase van bewustwording en
de inhaalslag in het mbo staan we nu op de overgang naar een nieuwe fase. Het
voorkomen van verzuim en ook voortijdig schoolverlaten is steeds minder een kwestie
van projecten en aanvalsplannen en steeds meer een onderdeel van structurele zorg voor
kwaliteit van onderwijs en begeleiding.
Sinds 2012 zijn niet langer de gemeenten verantwoordelijk voor het toezicht op naleving
van de Leerplichtwet door scholen. Die taak is overgegaan naar de Inspectie. Gemeenten
kunnen, al of niet in regionaal verband, een samenwerkingsovereenkomst met de
Inspectie aangaan om toch een rol in het toezicht op naleving door scholen te krijgen.
Gemeenten gaan zeer verschillend om met de nieuwe situatie en de meeste gemeenten
(nog) niet kiezen voor een samenwerkingsovereenkomst.
Wat is nu de rol van gemeenten in het voorkomen en bestrijden van verzuim in de
komende jaren? Ligt die taak vooral bij scholen en moeten gemeenten zich richten op
handhaving op het niveau van leerlingen en ouders? Of moet de gemeente zich vooral
richten op specifieke doelgroepen van kwetsbare jongeren? Moet de gemeente zich niet
langer (willen) bemoeien met de kwaliteit van de verzuimaanpak op scholen? Is de
gemeente vooral handhaver of juist partner van de school in de verzuimaanpak? Hoe
gaan de scholen daarmee om?
De werkconferentie biedt verschillende perspectieven op de huidige en toekomstige rol
van gemeenten en ROC ’s in de verzuimaanpak. Het doel is om de deelnemers aan de
conferentie te informeren over mogelijkheden en handvatten te bieden om een visie te
ontwikkelen op toekomstig structureel beleid. Daarom mag je als RMC coördinator, ROC
verzuimcoördinator of onderwijsbeleidsadviseur deze bijeenkomst niet missen. Attendeer
je collega van het ROC of RMC op deze bijeenkomst en neem hem/haar mee!
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Programma:
10.00-10.10 uur
10.10-10.50 uur

10.50-11.20 uur
11.20-11.40 uur
11.40-12.00 uur

Opening dagvoorzitter Hans Hoes
Presentatie onderzoek Toezicht op naleving.
Evaluatie wijziging Leerplichtwet door Ton Eimers: Wat is de rol
van de gemeente bij de verzuimaanpak?
Visie en aanpak gemeente Nijmegen en RBL Holland-Rijnland
Debat met de zaal
Uitreiking wisselbeker verzuim 18+*

12.00-13.00 uur

Lunch

13.00-14.10 uur
14.20-15.30 uur
15.30 uur

Eerste ronde workshops
Tweede ronde workshops
Nazit met een hapje en drankje

U heeft de gelegenheid twee workshops te volgen. Keuze uit:
1. Verzuim: samen toezicht houden. De inspectie van het onderwijs neemt u samen met
een gemeente met een samenwerkingsovereenkomst mee in de werkwijze.
2. Amsterdamse ‘Sluitende aanpak pro/vso’. Ruud Drupsteen van de afdeling Werk & Reintegratie vertelt met een stage coördinator van de praktijkschool hoe de gemeente
Amsterdam en het onderwijs samenwerken aan de toeleiding naar werk direct
aansluitend op het onderwijs van jongeren met een arbeidsbeperking.
3. In Utrecht is de jeugdhulp in en voor het MBO georganiseerd in het verlengde van de
experimenten met buurtteams voor jeugdhulp in de stad. Wytse de Jong van de
gemeente Utrecht en Esther Schepers van Lokalis vertellen u graag over de organisatie
en inhoud van de aanpak en vragen u mee te denken over de kwesties die nog vóór ons
liggen.
4. Samenwerking in de verzuimaanpak in Zuid-Holland door Hans Hoes (RMC 27, ZuidHolland Oost) met Irina Nabel en Lisa Tijms van ROC Leiden en twee RMC-casemanagers.
We gaan in op het proces (hoe zijn we tot gezamenlijke afspraken gekomen), de inhoud
en de resultaten (na een half jaar). Ook laten we zien hoe het in de praktijk werkt.
5. Kwetsbare jongeren en verzuim: hoe bereik je ze en bied je ze perspectief? Ton
Eimers, KBA.
Wisselbeker verzuim aanpak 18+, we missen je
*Tijdens slotbijeenkomst “Verzuim 18+ we missen je” van 24 maart is een beker
uitgereikt aan ROC-Leiden en RMC regio 27, voor het bereikte resultaat in de
verzuimaanpak. Zij hebben besloten hiervan een wisselbeker te maken.
Een jury bestaande uit Frank Koster (OCW), Angela van Steijn, ROC-Leiden en Hans
Hoes (RMC 27) zal de voordrachten voor de wisselbeker beoordelen op de volgende
criteria:
a. Er moet een samenwerkingsagenda zijn (=afspraken over aanpak verzuim 18+)
b. Hoeveel RMC ’s en ROC’s betreft het (de breedte van de samenwerking)
c. De inhoud van de afspraken (wat is concreet afgesproken)
d. Wanneer is het gestart en wat zijn tot nu toe de resultaten?
Vindt u dat uw samenwerkingsagenda in aanmerking komt voor de wisselbeker? Dien uw
nominatie vóór 15 oktober in bij info@ingrado.nl.
Tot ziens op 27 oktober!
Hans Hoes, Carry Roozemond

2

