Lansbrekers aan de slag voor thuiszitters
De mouwen op stropen
Op de dag van de Leerplicht op 17 maart 2016, ging in hotel en congrescentrum Papendal (Arnhem) de
landelijke beweging van de Lansbrekers van start. De spil van deze beweging zijn de actieve, lokale en
regionale netwerken van mensen van samenwerkingsverbanden, scholen en gemeenten, die op een zeer
praktische en oplossingsgerichte wijze samen met ouders werk maken van kinderen en jeugdigen die
thuiszitten of voor wie dat dreigt. Deze lokale en regionale netwerken worden verbonden tot een landelijk
netwerk dat informatie en ervaringen deelt.
Op de dag van de Leerplicht werd het startschot gegeven in de aanwezigheid van ruim 270 leerkrachten,
docenten, ouders, bestuurders, directeuren, coördinatoren, wethouders, leerplicht- en beleidsambtenaren,
RMC-consulenten, begeleiders, consulenten passend onderwijs en participatie- en zorgprofessionals. Het
leeuwendeel van hen maakte aan het einde van de dag kenbaar Lansbreker te willen zijn, mee te willen
doen aan de beweging.
De beweging van de Lansbrekers is een initiatief van Ingrado, LECSO, LBBO, Ouders & Onderwijs en
Gedragswerk. PO Raad en VO Raad ondersteunen dit initiatief van harte. Er melden zich nog steeds
nieuwe organisaties aan, die ook aan boord willen. En zij zijn van harte welkom. Ook zij stropen de
mouwen op en maken nog meer werk van thuiszitters dan zij al deden. De Lansbrekers willen een
beweging zijn ‘die doet’. Onderwijsinstellingen, gemeenten en andere organisaties, maar nadrukkelijk ook
de professionals die hierin werkzaam zijn en ouders, worden van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten
bij de beweging. Dat kan via de website van de Lansbrekers.

Wat gaan we doen?
Op 17 maart werd de website www.lansbrekers.nu al gelanceerd. Deze wordt verder uitgebreid. Onder
meer met de mogelijkheid om als Lansbrekers met elkaar in gesprek te gaan over actuele ontwikkelingen,
vragen en problemen rondom casuïstiek.
Nu al worden de huidige Lansbrekers aangemoedigd om in de eigen regio anderen bij het netwerk te
betrekken en samen aan de slag te gaan. Dat kan door gebruik te maken van al datgene wat al bekend en
beproefd is, waar het gaat om de aanpak van thuiszitten. Hiervoor bruikbare methodieken en tools worden
op de website gepubliceerd.
Lansbrekers verzamelen voorbeelden van positieve initiatieven, succesvolle interventies, goedlopende
projecten en aanpakken in de regio’s. Deze worden voor een bredere groep toegankelijk gemaakt.
In het schooljaar 2016 – 2017 krijgen Lansbrekers een meerdaagse training aangeboden. Hierin onder
meer aandacht voor de relevante wet- en regelgeving en voor thema’s zoals effectief communiceren en
samenwerken, onderwijszorgarrangementen, netwerken, of de positie van de Lansbrekers. Ook is het de
ambitie om in het netwerk intervisiegroepen tot stand te brengen. Dit als middel om Lansbrekers elkaar te
laten versterken door het delen van kennis, ervaring en inzichten.
Lansbrekers die met raad en daad bijgestaan willen worden, kunnen deze via de help desk krijgen. Een
mail naar helpdesk@lansbrekers.nu is hiervoor voldoende.

Met de zomervakantie in het vooruitzicht ligt deze vraag op tafel
Op dit moment houdt de naderende zomervakantie ons behoorlijk bezig. Vooral met het oog op die
leerlingen die thuiszitten of waar dat voor dreigt. De zomervakantie brengt immers voor veel leerlingen
een overgangssituatie met zich mee. Van de ene klas of groep naar de andere; van primair- naar
voortgezet onderwijs; van voorgezet onderwijs naar MBO; van regulier naar speciaal en van speciaal
naar regulier, van…naar….
Voor sommige leerlingen zijn deze overgangssituaties echte kantelsituaties van het kaliber ‘er op, of er
onder’, situaties waarin zij een verhoogd risico lopen om tussen wal en schip te vallen, om als thuiszitter
het volgende schooljaar te beginnen.
Kijkt u de komende twee weken eens goed om u heen en beantwoordt u – samen met uw collega’s en
netwerkpartners – de vraag om welke leerlingen het in uw omgeving gaat? En wat er voor nodig is om te
voorkomen dat het in de naderende overgangssituatie fout gaat met hen?
Wilt u met raad en daad worden bijgestaan? Mail dan naar helpdesk@lansbrekers.nu.

