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•  Aandacht voor de verhalen van deze jeugdigen, hun ouders en betrokken professionals.
•  (H)erkenning van de ontwikkeling die er al wél is en de activiteiten die daaraan 

bijdragen (maar die soms onder de radar blijven).
•  Onderzoeken en ondersteunen van deze waardevolle activiteiten; leren over  

‘wat waardevol is’ en ‘wat kan werken’; deze kennis uitwisselen en opschalen.
•  Geïnspireerd door deze positieve ervaringen tot ideeën komen voor nieuwe,  

creatieve oplossingsrichtingen.
•  Nieuwe beweging creëren in vastgelopen situaties, samen met de jeugdigen,  

ouders en betrokken partijen in de regio.
•  We hebben niet de oplossing, wel de inzet te helpen om tot nieuwe ideeën te komen.
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Perspectief op ontwikkeling van 
en voor jeugdigen die niet in het 
onderwijs ingeschreven staan

WÉL IN ONTWIKKELING - EXPLORATIE & ACTIE
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Scholen, gemeenten en andere 
betrokken partijen waren tijdens de 
coronacrisis veel tijd kwijt aan extra 
taken zoals het organiseren van het 
onderwijs op afstand en de (nood)
opvang van (ingeschreven) jeugdigen. 
Dat is mogelijk ten koste gegaan van 
de aandacht voor het perspectief op 
ontwikkeling van niet-ingeschreven 
jeugdigen. Tegelijkertijd leeft de 
overtuiging dat de positieve ervarin-
gen die we tijdens deze coronacrisis 
opgedaan hebben, bijvoorbeeld met 
het afstandsonderwijs, kansen bieden 
voor deze (niet-ingeschreven) jeugdi-
gen. In het debat van 7 juni jl. heeft de 
Minister van OCW de Tweede Kamer 
daarom toegezegd om in het kader 
van het Nationaal Programma Onder-
wijs (NPO) middelen vrij te maken om 
jeugdigen die niet ingeschreven staan 
op een school voor (s)bo, vo, vso of 
mbo kansen op ontwikkeling te bieden.1 
Een groot deel van deze kinderen en 
jongeren (voor de eenvoud spreken we 

in het vervolg over ‘jeugdigen’) heeft 
een vrijstelling ‘5 onder a’: het gaat om 
jeugdigen die vanwege lichamelijke 
of psychische beperkingen vrijgesteld 
zijn van leerplicht. Deze vrijstelling is 
door ouder(s) of voogd aangevraagd en 
inhoudelijk getoetst door een onafhan-
kelijke, niet behandeld jeugdarts. De 
verwerking van deze vrijstelling door 
leerplicht bij de gemeente is vaak een 
administratief proces; er is nadien wein-
ig tot geen contact meer met ouders en 
kind. De aandacht gaat ook uit naar de 
jeugdigen die niet ingeschreven staan 
op een school en daar géén vrijstelling 
voor hebben (absoluut verzuim). Een 
deel van de jeugdigen bij wie sprake is 
van absoluut verzuim is in beeld, een 
deel ook niet. De Ministeries van OCW 
en VWS hebben de Stichting Gedrag-
swerk, Ingrado en Ondersteuningsteam 
Zorg voor de Jeugd (OZJ) gevraagd een 
voorstel te doen voor een projectplan. 
Dit plan treft u hierbij aan.

BEWEGING DIE AL IS

ONDERSTEUNEN EN NIEUWE 

BEWEGING CREEREN, SAMEN 

MET DE REGIO’S

Elk kind heeft het recht zich te ontwikkel-
en. Elk kind kán zich ontwikkelen. Dat is 
onze overtuiging en motivatie: ‘ontwikkel-
recht’ is essentieel. Jeugdigen die nu niet 
ingeschreven staan op school perspectief 
op ontwikkeling bieden óf erkennen dat 
die ontwikkeling er al lang is, is waar het 
in dit project om draait. Soms is er ook 
meer tijd nodig om die ontwikkeling mo-
gelijk te maken, is het ‘work in progress’. 
Zorgen dat deze jeugdigen in ieder geval 
aangehaakt zijn en aangehaakt blijven, is 
wat ons drijft. Eigenlijk maken we nu bij 
vrijstelling en absoluut verzuim bespreek-
baar wat voorheen niet echt kon: ‘Welke 
ontwikkeling is wél mogelijk?’ wordt de 
vraag; voorheen was het gesprek ‘alles of 
niets’: ‘deelname onderwijs of niet’.

1   https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z13912&did=2021D29697

NPO OOK 
VOOR NIET-
INGESCHREVEN 
JEUGDIGE
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Ontwikkeling (h)erkennen en 
ondersteunen
Niet naar school gaan of een vrijstelling 
hebben, betekent niet dat er geen sprake 
is van ontwikkeling. Leren kan op veel 
manieren en kan ook zeker buiten school 
plaats vinden (‘thuiszitten is anders ler-
en’). Inschrijving in het onderwijs is voor 
ons dan ook geen doel op zich. Veel van 
de goeie activiteiten in regio’s om de jeu-
gdigen die niet ingeschreven zijn in het 
onderwijs toch perspectief op ontwikke-
ling te bieden blijven echter nog vaak om 
strategische redenen ‘onder de radar’. 
Een gehoorde opmerking: “Dat doen 
we al, maar we kunnen er nu openlijk 
over praten.”, geeft aan dat er al wegen 
zijn gevonden. Soms hebben jeugdigen 
en ouders zelf ontwikkelmogelijkheden 
ontdekt, maar worden die niet erkend. 
Of wordt de ontwikkeling vanuit de zorg 
en niet vanuit onderwijs geboden. Deze 
waardevolle activiteiten, deze ontwikke-
ling die er wél is, willen we graag recht 
doen en ondersteunen. In die zin gaan 
we met name explorerend te werk en 
proberen we een handje te helpen. Her-
kennen en erkennen van dat wat waarde-
vol is, wat bijdraagt aan ontwikkeling, is 
ons vertrekpunt. Daar (meer) ruimte voor 
creëren, bijvoorbeeld door de positieve 
verhalen op te schalen, en de dialoog hi-
erover te voeren met beleidsmakers, zien 
we als een van onze taken. We stemmen 
daar waar mogelijk af met de beweging 
“Met Andere Ogen” (MAO); immers, 
een aantal regio’s neemt deel aan MAO.2 
Door de aandacht te richten op de 
ontwikkeling die er al wel (een beetje) is 
en de activiteiten die daaraan bijdragen, 
leren we over ‘wat waardevol is’ en ‘wat 
kan werken’. Bijvoorbeeld als het gaat om 
hoe de verbinding met ouders, jeugdi-
gen, onderwijs, gemeenten en onderste-
uningsprofessionals vormgegeven wordt 
en hoe het recht op ontwikkeling vorm 
en inhoud kan krijgen. 

Nieuwe beweging creëren 
Daar waar situaties vastgelopen zijn en 
jeugdigen zich niet kunnen ontwikkel-
en willen we graag met regio’s nieuwe 
beweging creëren. Wat waardevolle 
beweging is, verschilt per jeugdige en is 

afhankelijk van de regionale context. Wel-
ke partners, in dat proces een rol spelen, 
kan ook erg verschillen. Met de regio’s, 
onderwijs (samenwerkingsverbanden) en 
gemeente(n) (leerplicht en jeugdgezond-
heid) en vooral met ouders en de niet 
ingeschreven jeugdigen zelf, gaan we in 
gesprek over de situaties waarin deze jeu-
gdigen en hun ouders zich bevinden, over 
de beweging die er al is en de ideeën die 
zij hebben over hoe tot nieuwe beweging 
te komen in vastzittende situaties (‘uit de 
strijd, in de kansen’). En daarbij proberen 
we te helpen. We zoeken met elkaar 
nieuwe mogelijkheden voor de jeugdi-
gen waar ook de ouders enthousiast van 
worden. Alhoewel de situaties van deze 

jeugdigen vaak uniek en complex zijn, en 
eenvoudige oplossingen niet bestaan, 
kunnen de inzichten over ‘wat kan werken’ 
betrokken partijen in deze vastgelopen 
situaties wel op (nieuwe) ideeën brengen. 
Daarom loopt parallel aan dit traject een 
monitor die vooral tot doel te leren over 
wat waardevol is en wat kan werken. Deze 
positieve ervaringen en ideeën kunnen in-
spireren om in deze ingewikkelde situaties 
niet te ‘doemdenken’ maar te ‘doendenk-
en’. Het kan maken dat er nieuwe energie 
ontstaat om het anders aan te pakken. 
Een nieuw elan dus.

Samen met de regio’s
Kortom: het gaat niet om pasklare 
antwoorden (daarvoor is de vraagstel-

ling veel te complex) maar om de start 
van een gezamenlijk traject waarvan 
de uitkomst van tevoren niet vaststaat. 
Een proces gekenmerkt door: open 
gesprekken in de regio’s, herkennen en 
erkennen van wat waardevol is, speel-
ruimte zoeken, creëren en benutten, en 
nieuwe ideeën genereren. En daarmee 
aan de slag. In de regio’s de goede 
beweging ondersteunen, versterken en 
creëren dus. De stappen die we in dit 
proces voor ons zien:
1. Onderzoeken, wat er al is – luisteren 

wat er al gedaan is, welke vragen er 
nog leven, welke wensen er bestaan 
– erkennen van al bestaande ontwik-
kelmogelijkheden – waarderen, wat 
er relationeel en binnen het systeem 
al is gebeurd – stimuleren tot ‘nieuwe 
creativiteit’ met in ons achterhoofd: 
inhoud geven aan het begrip ontwik-
keling, via een veranderkundige 
aanpak. Kortom: exploreren.

2. Samen zorgen voor erkenning, heri-
jking en het verbreden en versterken 
van wat er al is - nieuwe idee-vorm-
ing (gebaseerd op al gevonden 
‘ruimtes’), aanpassen van trajecten, 
vernieuwen, verstevigen, weerbaar 
en wendbaar maken. Samen, en 
vooral met jeugdigen en ouders, zo-
eken naar nieuwe ontwerpprincipes. 
Ervaren, ontdekken dat het wél kan.

3. Het gezamenlijk versterken van de 
aanpak (de bestaande en de nieuwe) 
en het onderzoeken van de ervarin-
gen: wat speelt er werkelijk, wat is er 
al gedaan, geprobeerd en gevonden, 
hoe werkt de ontwikkeling en hoe 
is die verder te brengen, wat werkt 
er, wat is de analyse van de con-
text, welke ideeën komen boven en 
worden uitgewerkt, welke resultaten 
geeft dat? Oftewel: actie(onderzoek).

4. Het verbreden en versterken van de 
aanpakken in de regio’s en het ‘op-
schalen’ naar een landelijke dialoog: 
ook op andere plekken/in andere 
regio’s zijn er ontwikkelingen en zijn 
er wegen ontdekt. Hier ontstaat een 
vervolg van die nieuwe beweging, 
om jeugdigen werkelijk te steunen bij 
hun ontwikkeling.

2   Tevens is Ingrado, projectpartner, ambassadeur voor MAO. Ook OZJ heeft verbindingen met MAO.

“Het kan 
maken dat er 
nieuwe energie 
ontstaat om het 
anders aan te 

pakken.”



Wel in ontwikkeling | november 2021

We zullen veel en vaak stilstaan bij 
de voortgang van het traject, waarin 
veel ‘voorspelbare verrassingen’ zul-
len voorkomen en waarbij een beroep 
gedaan wordt op onze ‘wendbaarheid’. 
Na elke stap zullen we stilstaan bij vragen 
als: Waar staan we voor? Wat is er nodig 
(vanuit budget, plan, inzet)? Welke 
(nieuwe) vragen hebben we? Wanneer we 
het (nog) niet weten zijn we daar eerlijk 
over richting de jeugdigen en ouders. Dat 
gaat samen met de boodschap: we willen 
graag samen met jullie op pad, samen 
beweging creëren. Van deze beweging 
maken we een verhaal in onze communi-
catie met behulp van de informatie uit de 
monitor die de beweging helpt duiden.      

Leren: tellen, vertellen en 
uitwisselen
Leren van de ervaringen van betrokke-
nen in de regio over ‘wat waardevol 
is’ en over ‘wat kan werken’, dat is de 
essentie van de monitor die parallel aan 
dit traject loopt. En, al vanaf het begin, 
deze kennis uitwisselen met andere 
regio’s en inbrengen in de landelijke dia-
loog. Zodat het als een voedingsbodem 
kan dienen voor het creëren van nieuwe 
beweging in vastgelopen situaties en 
voor het (h)erkennen en ondersteunen 
van de ontwikkeling die er al is.
Dat we de aandacht vooral richten op 
positieve ervaringen van betrokkenen 
(wat is waardevol, wat werkt), betekent 
niet dat we onze ogen sluiten voor dat 
wat niet goed gaat, voor dat wat belem-
merend werkt (het systeem…). Knelpunt-
en die op tafel komen worden verzameld 
en onderzocht en waar nodig geadress-
eerd. Ook zijn we benieuwd naar het 
waarom van het niet-ingeschreven zijn/

de vrijstellingen, de impact ervan en hoe 
betrokkenen zich hiertoe verhouden. En 
wat dit vertelt over hoe betrokkenen het 
wél/anders zouden willen zien. 
De monitor bestaat behalve uit een 
kwalitatief deel (‘vertellen’) ook uit een 
kwantitatief gedeelte (‘tellen’). Met het 
kwantitatieve deel van de monitoring 
willen we inzicht bieden in bijvoorbeeld 
het aantal ouders dat in het kader van 
dit project benaderd is en met wie we in 

gesprek geraakt zijn, het aantal jeugdi-
gen bij wie er al wel degelijk sprake blijkt 
te zijn van ontwikkeling en het aantal 
jeugdigen bij wie we nieuwe beweging 
hebben weten te creëren.
Wat we hierboven beschreven hebben, 
is wat we willen leren. Op een onbevoo-
roordeelde en waarderende wijze. Hoe 
we het leren in de regio organiseren, dat 
vullen we samen met de regio’s in en kan 
dus ook per regio verschillen.

INSPIRATIE VOOR ONDERWEG

Inspiratie vinden we onder meer in 
de ‘leerfuncties’ van Kessels.1 Kessels 
gebruikte deze verschillende leer-
functies om het leerklimaat binnen 
(onderwijs-)organisaties te verbeter-
en en te vernieuwen. Wij kunnen ze 
mogelijk gebruiken om te komen tot 
een andere ontwikkelomgeving voor 
jeugdigen. Om recht te doen aan 
het ‘ontwikkelrecht’ van jeugdigen. 
Samengevat gaat het om de volgen-
de leerfuncties: 
• Ontdekken wat er werkelijk speelt, 

leren vinden van oplossingen en 
inzet op creativiteit en experimen-
teren. 

• Nieuwe vaardigheden ontwikkel-
en die helpen bij het vinden van 
nieuwe mogelijkheden. 

• Opdoen en inzetten van commu-
nicatieve en sociale vaardigheden, 
waarbij het met name gaat om het 
aangaan en versterken van relaties 
en het samen zoeken in rust en 
stabiliteit.

• Het veroorzaken van zogenaamde 
‘creatieve onrust‘ die aanzet tot 
radicale innovatie: urgentie laten 
ontstaan om te komen tot verand-
ering – soms zelfs ‘erop of eronder’, 
omzetten van de energie in cre-
ativiteit, gedrevenheid gebruiken 
om nieuwe wegen in te slaan, die 
eerder niet mogelijk leken.

Daarnaast kunnen de ontwerpprinci-
pes van Hulsbos en Van Langevelde2 

ons onderweg houvast bieden: 
• investeren in kennis en bekwaam-

heden van mensen;
• stimuleren van ontmoeting en 

samenwerking;
• formuleren van een gezamenlijk 

doel en gebruiken om het proces 
te sturen;

• een ander invloed gunnen en dat 
durven;

• macht en invloed bespreekbaar 
maken;

• ondersteunende structuren 
vormen.

Het gaat ons om het inzetten op de 
relatie bij nieuwe mogelijkheden: hier 
begint en eindigt het traject. Afhaken 
is vaak een relationeel probleem: 
een kind moet worden ‘gemist’ en 
moet ‘er bijgehaald worden’. Ieder-
een moet aangehaakt blijven (ook 
de ‘laatste wagon’). Dit is de centrale 
‘bedoeling’ (Verheggen) van de 
aanpak: het creëren van ontwikkeling 
bij alle kinderen, opdat alle kinderen 
aangehaakt worden/blijven en ‘weer 
teruggebracht worden in het verlan-
gen van de ander’ (Wienen).

3    Kessels, J.W.M. & Verdonschot, S. (2012), Het corporate curriculum, In M. Ruijters en P.R,J, Simons, 
Canon van het leren, 50 concepten en hun grondleggers, p. 159-174, Deventer: Kluwer.

4    Hulsbos, F. & Van Langevelde, S. (2017), Gespreid leiderschap in het onderwijs, elkaar invloed 
gunnen voor vernieuwing, Kessels & Smit Publishers.

“Dat we 
de aandacht 

vooral richten 
op positieve 

ervaringen”
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Bij het bieden van perspec-
tief op ontwikkeling draait 
het om het herstellen, ver-
sterken en/of creëren van 
(nieuwe) verbindingen: 

MET OUDERS

Er zijn vaak al diverse vormen ontwikkeld 
in de regio’s om jeugdigen te steunen in 
hun ontwikkeling: onderwijszorgarrange-
menten, ingroeitrajecten, individuele 
maatwerkoplossingen, etc. Met de inzet 
van samenwerkende partijen lukt het 
vaak om aan jeugdigen in een kwetsbare 
positie toch een passend aanbod te 
doen. Soms gaat dit echter moeizaam of 
lukt het niet. Ouder(s) of voogd kiezen er 
op enig moment voor om een vrijstelling 
aan te vragen. Dat wil niet altijd zeggen 
dat er geen sprake is van ontwikkeling. 
Bij de herkenning en erkenning van die 
ontwikkeling spelen ouders een belan-
grijke rol. Verbinding maken/herstellen 
is daarbij van belang. Het gaat daarbij 
vooral om vertrouwen. Hoe herstellen/
versterken we dat? Wat levert dat op 
voor de jeugdige? Verbinding leggen/
zoeken met bestaande ouder-initiatieven 
in de regio’s kan daarbij helpen. Partners 
zien de betrokkenheid van ouders als 
voorwaarde voor dit avontuur; we willen 
ouders aan boord hebben die weten 
waar het over gaat en het liefst niet ver-
bonden zijn aan een organisatie; immers, 
die ouders hebben al een podium. 

MET JEUGDIGEN
Als de verbinding met ouders er is, is 
het zaak de verbinding met het kind te 
maken. We vinden het belangrijk zoveel 
mogelijk met en niet over jeugdigen te 
praten. Op zoek gaan naar de ideeën 
die zij zelf hebben: Waar ben je trots 
op? Waar wil je je verder in ontwikkelen? 
Waar wil je bij ondersteund worden? Wat 
heb jij nodig om je te ontwikkelen? Het 
gaat om: ‘zullen we dan maar samen?’ 

‘Het mag en het kan’! Verbinding leg-
gen/zoeken met (ex-) niet ingeschreven 
jeugdigen in de regio helpt daarbij.

MET ONDERWIJS
Beweging creëren voor jeugdigen en 
ouders die nu in deze situatie zitten door 
hen met hulp van de professionals uit de 
regio weer in verbinding met het systeem 
te brengen; daar is het ons om te doen 
en dat vraagt ook iets van het systeem 
zelf. Een passende plek vinden binnen het 
onderwijssysteem blijft het vertrekpunt, 
maar hoeft niet altijd te lukken: er zijn 
ook andere manieren/plaatsen om je te 
ontwikkelen.  Elke ontwikkeling telt - jeug-
digen passen nu eenmaal niet altijd binnen 
de lijntjes van het onderwijssysteem. Het 
gaat dan om een andere kijk op leren. Het 
komt dan aan op de ruimte die we creëren 
en/of nemen om te doen wat nodig is. 
Over welke voorbeelden van anders leren 

en anders organiseren is men in de regio 
enthousiast? Welke oplossingen zien we 
elders? Wat leren we van deze en andere 
voorbeelden over hoe we deze jeugdigen 
toch perspectief op ontwikkeling kunnen 
bieden en in hoeverre zijn we in staat en 
bereid om die gewenste ruimte te bieden 
en te creëren? Waar wringt het systeem en 
hoe kan hier beweging in komen? In het 
onderwijs willen we het waarom van de 
vrijstelling bespreekbaar maken.

MET GEMEENTEN
Sinds de transitie van de jeugdhulp zijn 
de gemeenten de belangrijkste partner 
geworden in de afstemming tussen zorg 
en onderwijs. Ook gemeenten zoeken 
naar de meest passende oplossingen 
(tegen de achtergrond van het bes-
chikbare budget), verkennen wat er al 
gebeurt in het onderwijs, zoeken naar de 
beste verbindingen en hebben daarnaast 
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SPECIALE 
VERBINDINGEN
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ook de leerplicht binnen hun organisatie. 
Juist het in alle openheid samen zoeken: 
onderwijs, gemeenten, ouders/kinderen 
naar de gewenste ruimte om kinderen 
maximale ontwikkelmogelijkheden te 
geven, vormt de grote uitdaging; maar 
daar liggen ook de grootste kansen va-
nuit een gezamenlijke verantwoordelijk-
heid voor de ontwikkeling van jeugdigen. 
Ook binnen gemeenten willen we het 
waarom van de vrijstelling bespreekbaar 
maken. We streven er naar wethouders 
en schoolbestuurders te verbinden aan 
dit traject. Zij kunnen zorgdragen voor 
de verbinding naar het systeem.  

MET PROFESSIONALS 

IN DE ONDERSTEUNING

Het zijn vaak complexe vraagstukken, 
waar veel partijen bij betrokken zijn.  Niet 
zelden is al veel gebeurd. Soms zijn er 
harde woorden gevallen; voelen ook 
professionals zich niet gezien in de bep-
erkingen die de uitvoering mogelijk ook 
tekenen. Soms zijn er te veel professionals 
betrokken en is de werk-communicatie 
niet optimaal. Hoe zorg je voor nieuwe 
en vooral ook positieve energie? Hoe 
lukt het om elkaar (opnieuw) te vinden, 
elkaar te versterken, de jeugdige cen-
traal te stellen en tot nieuwe ideeën te 

komen? En wie neemt de regie? Is ieders 
betrokkenheid wel nodig? Op de inhoud, 
op het proces? We zijn heel benieuwd 
naar de positieve ervaringen die regio’s 
hiermee hebben en denken graag mee in 
de regio’s, waarbij we ook de contacten 
met andere professionals zullen zoeken 
(hogescholen, studenten, kunstenaars, 
acteurs, mensen uit het bedrijfsleven etc.)

MET RELEVANTE ‘ANDEREN’ 
Van groot belang zijn de partners vanuit 
de ‘grass roots’ van het kind (oom, buurv-
rouw, neef of vriendin). Daarnaast kunnen 
onverwachte ‘anderen’ een belangrijke 
rol spelen in het weer krijgen van ‘nieuwe 
kracht’. Een buurtwerker, vroegere juf, 
huisarts, wijkagent, barkeeper, winkelier, 
fietsenmaker etc. kan soms voor ver-
frissende input zorgen in het moeizame 
traject. Dat geldt ook voor mensen vanuit 
totaal andere sectoren: mensen vanuit 
bedrijfsleven, kunst, studenten, landbouw 
etc. Bijvoorbeeld, het behalen van een 
trekker rijbewijs, of het vinden van een 
‘meester-gezel-‘plekje, of het aanleggen 
van een tuin bij een verpleeghuis, het 

meesporten bij een plaatselijke sportve-
reniging; het kan allemaal de start zijn van 
een nieuwe ontwikkeling. Het vormen van 
een actieve regionale infrastructuur van 
deze ondersteunende mensen kan zor-
gen voor een andere kijk en een andere 
benadering en uiteindelijk tot nieuwe 
beweging. Steun en betrokkenheid van 
landelijke organisaties (NJI, PO/VO-Raad, 
Sectorraad GO, NCJ, VNG, GGD, GGZ, 
Associatie Wijkteams, LBBO, Ouders & 
Onderwijs, CCE, LAKS, Onderwijscon-
sulenten etc.) is daarbij van belang, maar 
de werkelijke partners bevinden zich in 
de regio zelf: dáár is de ‘werkplek’ en 
daar moet het gebeuren. De invloed een 
wijkteam of het regionale expertise team 
(RET) kan essentieel zijn, maar bijvoor-
beeld ook van een buurtvereniging, 
sportclub of plaatselijke oudervereniging.
De partners in dit project staan ervoor 
open om een keer in het najaar Eigen-
wijsheid uit te nodigen om in gesprek te 
gaan, maar zien de verantwoordelijkheid 
voor afstemming met landelijke partijen 
bij OCW en VWS. Wij zetten vooral in op 
het draagvlak in de regio’s, daar moet het 
gaan gebeuren.
 
Eenvoudige oplossingen voor de 
situaties van deze jeugdigen zijn er niet. 
Ook daarom is het belangrijk realistisch 
te zijn in de verwachtingen. Tegelijk-
ertijd is de urgentie groot: wanneer 
deze jeugdigen zich niet of nauwelijks 
ontwikkelen heeft dit grote impact op 
hun meedoen, nu én in de toekomst 
en dus op onze samenleving: ieder-
een is daar nodig. Het beïnvloedt niet 
alleen hun eigen kwaliteit van leven, 
maar ook de kwaliteit van leven van 
ouders, broers en zussen. Wanneer we 
erin slagen een nieuwe beweging te 
creëren, ontwikkeling te laten ontstaan, 
profiteert iedereen daarvan: niet alleen 
de jeugdige, maar ook de school en 
het omringende onderwijssysteem. We 
gaan met z’n allen op zoek en op pad. 
Het verschil dat wij willen maken is dat 
we op het concrete niveau van de uitvo-
ering onze inzet plegen. Daarvandaan 
halen we de concrete resultaten en 
maken we de ontwikkelingen zichtbaar.

“Is ieders betrokkenheid  
wel nodig?”

Foto: Peters Fotografie
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Samen met de regio’s groeien is een 
van onze belangrijkste uitgangspunt-
en. Daarom nu nog geen uitgewerkte 
aanpak; we gaan samen op pad en 
weten niet waar we uitkomen; plannen 
maken we met de regio’s op basis van 
een aantal richtinggevende uitgang-
spunten:

1. We starten in een drietal regio’s: Rot-
terdam (primair onderwijs), Zuid-Ken-
nemerland (voortgezet onderwijs) en 
Zuidoost-Drenthe (primair en voort-
gezet onderwijs). Vanuit deze regio’s 
slaan we de brug naar aanpalende 
regio’s (waar men veelal met dezelfde 
partijen (zoals jeugdzorgaanbieders).

2. Op grond van de AVG-wetgeving 
maakt de leerplichtambtenaar het 
eerste contact met ouders. Vanwe-
ge het belang van herstel van de 
verbinding met ouders, investeren we 
in een training voor leerplichtamb-
tenaren. Deze training is gericht 
op het voeren van constructieve 
gesprekken waarin onderzocht wordt 
wat er qua ontwikkeling mogelijk is.

3. Betrokkenheid van samenwerkingsver-
banden, gemeenten en Jeugdgezond-
heidszorg is cruciaal, naast natuurlijk 
de betrokkenheid van de jeugdigen/
jongeren zelf en hun ouders.

4. We sluiten aan op de energie in de 
regio: de partijen die betrokken en 
actief zijn, de ideeën die er leven, 
etc. Het proces in de regio jagen we 
aan, voeden en ondersteunen we, 
maar we nemen het niet over; de 
regio blijft eigenaar van het proces.

5. Onze inzet is erop gericht om de ‘doe-
kracht’ in de regio te versterken en ‘aan 
te jagen’; niet verzanden in oeverloze 
discussies maar aan de slag met indivi-
duele casuïstiek. Leren door te doen.

6. Met betrokken partijen in deze re-
gio’s maken we een ‘robuust’ region-
aal plannetje van aanpak dat richting 
geeft maar ook ruimte biedt voor 
experimenteren, voor voortschrij-
dend inzicht, etc.

7. In deze plannen onder meer aan-
dacht voor vragen als: Om hoeveel 
jeugdigen gaat het in deze regio? Wat 
weten de regio’s over de situatie van 
deze jeugdigen? Welke partijen zijn 
betrokken? Welke afspraken zijn er? 
Wat werkt al goed in deze regio en 
smaakt naar meer? Welke kansen zien 
de regio’s om beweging te creëren 
in de situatie van niet ingeschreven 
jeugdigen (in het algemeen)?

8. Omdat we aansluiten op de energie in 
de regio, en regio’s onderling verschil-
len, kunnen deze plannen verschillen.

9. Leerplicht kan (AVG-proof) een 
inventarisatie maken van de jeugdi-
gen in de regio die behoren tot de 
doelgroep van het project (vrijgesteld 
5 onder a of absoluut verzuim). Het 
is niet gezegd dat leerplichtamb-
tenaren altijd de meest aangewezen 
personen zijn om de verbinding met 
ouders en jeugdige te herstellen en/
of te versterken. Het is aan regio’s 
zelf om te bepalen op welke partijen/
professionals zij hiervoor een beroep 
doen. Mocht een regio een beroep 
willen doen op een andere partij dan 
moet Leerplicht wel eerst toestem-
ming van ouders verkrijgen om de 
gegevens met deze partij te delen. 

10. Het creëren van ruimte om te doen 
wat nodig is (‘anders organiseren’), 
bijvoorbeeld door het agenderen van 
knellende voorwaarden, beschouwen 
we als een van onze taken. Tegelijkerti-
jd stimuleren we regio’s ook en helpen 
de ruimte te benutten die er al wel 
degelijk is (maar waarvan betrokkenen 
soms denken dat die er niet is).

11. Op basis van de ervaringen in de 
eerste drie regio’s maken we na de 
herfstvakantie een uitrol naar andere 
regio’s die met ons de beweging 
willen versterken.

UITGANGSPUNTEN AANPAK

DOELSTELLINGEN
Ontwikkeling ondersteunen, ver-
sterken, verbreden en creëren we 
door te werken aan de volgende 
doelstellingen:

1. Betrokken partijen in de regio 
horen, stimuleren en ondersteunen 
om dat wat al waardevol is te ver-
sterken en om nieuwe beweging te 
creëren teneinde deze jeugdigen 
(meer) perspectief op ontwikkeling 
te bieden.

2. De verhalen van de jeugdigen en 
hun ouders die nu in deze situatie 

zitten verzamelen en analyseren: 
Wat leren we van deze verhalen 
(wat we nog niet wisten) en wat uit 
deze verhalen is belangrijk om te 
delen met stakeholders (beleids-
makers e.a.)? Hoe is hun situatie 
ontstaan, wat houdt het in stand? 
Wat is bijvoorbeeld de relatie 
tussen hun situatie en hoe het 
systeem ingericht is?

3. Verzamelen en onderzoeken van 
positieve ervaringen als het gaat 
om het creëren van beweging, het 
bieden van perspectief op ontwik-

keling, en zo meer inzicht verkri-
jgen in werkzame bestanddelen 
(‘wat werkt’) en de opbrengsten 
van dergelijke aanpakken vanuit 
het perspectief van de diverse 
betrokken partijen en het inzet-
ten van acties op basis van deze 
ervaringen. 

4. De positieve ervaringen die we in 
de regio’s opdoen en de ‘lessons 
learned’ inzetten om de beweging 
die we voorstaan te verbreden en 
te versterken, zowel in de regio’s 
als op landelijk niveau.



Wel in ontwikkeling | november 2021

Fase Periode Essentie

1 start in 3 regios’s

Exploreren: In gesprek met regio’s en opdrachtgevers over: Hoe pakken 
we het aan? Wat is er al gebeurd en wat is er gaande? Eerste activiteiten 
worden z.s.m. gestart. Zo wordt er al een begin gemaakt met de training 
van de leerplichtambtenaren.

2 + 10 regio’s

(Her)ijken (het kan WEL): De plannen en eerste ervaringen vormen input 
voor Kamerbrief over Zorg & Onderwijs die in november naar de Kamer 
gaat. Hoe reageert de Kamer hierop? Mogelijk is er dan ook een nieuw 
regeerakkoord; hoe verhouden de plannen zich daartoe?
Opschalen: Daarnaast gaan we in gesprek met andere regio’s en 
opdrachtgevers over: Hoe verbreden we het, hoe schalen we op naar meer 
regio’s? En hoe pakken we het in deze regio’s aan?

3 + 30 regio’s

Versterken/actie: Aan de slag met de casuïstiek, leren van de verhalen 
van de jeugdigen en hun ouders en van de positieve ervaringen met het 
creëren van beweging: Wat werkt? Welke ruimte is mogelijk/passend? 
Deze inzichten en ideeën benutten om meer beweging te creëren.

4 + 32 regio’s

Verbreden & Versterken/opschalen in de regio’s.
Landelijke dialoog aanjagen, voeden over: hoe kunnen we regio’s 
ondersteunen om te doen wat nodig is? En zo ook op landelijk niveau 
beweging creëren.

FASERING
Het project heeft een looptijd van twee jaar (schooljaren ‘21-‘22 en ‘22-‘23), 
en kent de volgende fasering:

Gefaseerd komen we dan uit op in totaal circa 75 regio’s. Het tempo van de opschaling in het aantal regio’s wordt mede 
beïnvloed door het enthousiasme van partijen in de regio.

“Is ieders 
betrokkenheid  
wel nodig?”
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Het project, in opdracht van de Min-
isteries OCW en VWS, wordt uit-
gevoerd door Stichting Gedragswerk, 
Ingrado en Ondersteuningsteam Zorg 
voor de Jeugd (OZJ), tezamen met 
de partijen in de regio. Deze parti-
jen werken samen in een landelijke 
projectgroep. 

Naast deze personen neemt Selle van 
der Woude zitting in de projectgroep. 
Selle is gespecialiseerd in het opzetten 
en uitvoeren van waarderend onderzoek. 
Hij ondersteunt de projectgroep bij de 
planvorming en bij het uitvoeren van 
de monitoring. Verder versterken we de 
projectgroep met ervaringsdeskundige 

ouders en jeugdigen die de doelstel-
lingen van het project onderschrijven en 
mee willen en kunnen denken en helpen. 
Deze ouders en jeugdigen zullen gewor-
ven worden vanuit de netwerken van de 
deelnemende organisaties. De project-
groep staat een nauwe afstemming voor 
met opdrachtgevers, en stelt voor, zeker 
in de periode tot 1 januari 2022, twee-
wekelijks (online) te overleggen.

Dit project van de Ministeries van OCW 
en VWS zien we als een gezamenlijke 
inspanning. Met de regionale partners, 
met de landelijke stakeholders en met 
belangenbehartiging van jeugdigen en 
ouders.
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Dat wat we van betrokkenen uit de 
regio leren over ‘wat waardevol is’ 
en over ‘wat kan werken’, zullen we 
zo snel mogelijk gaan uitwisselen 
met andere regio’s en inbrengen in 
de landelijke dialoog. Zodat het als 
een voedingsbodem kan dienen voor 
het creëren van nieuwe beweging in 
vastgelopen situaties en voor het (h)
erkennen en ondersteunen van de 
ontwikkeling die er al is.

Hoe we de lessons learned willen uit-
wisselen en opschalen, welke producten 
we daarvoor willen opleveren, ligt nog 
open; ideeën die we hebben zijn:
• Inspirerende verhalen, verhalen die 

aan het denken zetten (geschreven 
of bijvoorbeeld in beeld gebracht) 
waarlangs we vertellen over ‘wat 
waardevol is’ en ‘wat kan werken’; 
deze kennis gebruiken we ook voor:

• Workshops voor professionals om 
hen te ondersteunen ontwikkeling 
die er al is te (h)erkennen en te 
ondersteunen en nieuwe beweging 
te creëren; 

• Agenda Ontwikkelrecht (of vergelijk 
‘groei en snoeidocument’ van OZJ) 
als voeding voor de landelijke 
dialoog (anders kijken, knelpunten 
agenderen, etc.);

• Rapportages gericht op verant-
woording.

Het zal gaan om ‘dynamische’ 
producten; we zetten de producten 
snel in de steigers en vullen ze en 
scherpen ze aan met de inzichten die 
gaandeweg opgedaan worden over 
wat waardevol is en wat werkt.

Bij het ‘uitzetten’ van deze producten 
en overige pr en communicatie activi-
teiten zal een beroep gedaan worden 
op het communicatiebureau waar 
Ingrado mee samenwerkt.

De communicatie over het doel en de 
voortgang van het project loopt via de 
beide ministeries.
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