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Deze nieuwsbrief gaat over de voortgang van het subsidie traject WEL in ontwikkeling, in 

samenwerkingsverband 23.05/IJssel-Vecht.  

WEL in ontwikkeling is een project dat aansluit bij het Nationaal Programma Onderwijs 

(NPO) en een nieuwe beweging wil creëren in situaties waar niet ingeschreven jeugdigen in 

vastlopen en waarin jeugdigen zich onvoldoende kunnen ontwikkelen. WEL in Ontwikkeling 

is een samenwerking tussen Gedragswerk, Ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd en 

Ingrado. 

 

STAND VAN ZAKEN 
 
In November 2022 is de subsidie WEL in ontwikkeling toegekend aan het samenwerkingsverband. 
De afgelopen maanden is er een eerste kennismakingsronde gedaan met leerplichtambtenaren en 
beleidsmedewerkers van onderwijs en jeugd uit de betreffende gemeenten in onze regio. Ook is er 
een inventarisatie gedaan naar het aantal jeugdigen met absoluut verzuim zonder 
schoolinschrijving en jeugdigen met ontheffing 5 onder A.  
 

 
 
 
 

EVEN VOORSTELLEN – SIMONE SARPHATIE 
 
Sinds februari van dit jaar ben ik voor het samenwerkingsverband VO IJssel-Vecht betrokken bij 
WEL in ontwikkeling. 
Deze regio is nog nieuw voor mij, maar het meedenken over en -doen aan oplossingen voor 
kinderen en jongeren die (bijna) thuiszitten is dat niet. De afgelopen jaren ben ik als onafhankelijke 
passend onderwijsadviseur betrokken (geweest) bij het ontwikkelen en monitoren van 
verschillende soorten onderwijs- en onderwijszorgarrangementen. Ook voor deze doelgroep. 
De grootste uitdaging in dit dossier ligt voor mij in het omzetten van woorden naar daden. 
Natuurlijk vinden we allemaal dat er geen kind thuis hoort te zitten, maar hoe gaan we in 
samenwerking de cijfers naar 0 tillen en hoe brengen we de focus van af- naar aanwezigheid? 
Met WEL in ontwikkeling hoop ik dat we hiermee een stap verder komen en ik vind het dan ook 
een voorrecht om aan dit project mee te werken. 
 
 
 



WERKATELIER 4 APRIL – BEN JIJ ER OOK BIJ? 
 
De aftrap van WEL in ontwikkeling zal op dinsdagmiddag 4 april zijn. We organiseren, samen met 
onze collega’s van Gedragswerk een werkatelier. Jullie hebben hiervan eerder vandaag de 
uitnodiging ontvangen.  
 
Dit traject met de naam ‘WEL-in-Ontwikkeling’ wil niet een extra aanpakvorm of experiment 
toevoegen aan het bestaande. Wel wil het met respect voor alles wat er al gebeurt, proberen om 
het met z’n allen nét even anders te doen en beweging te bewerkstelligen in situaties, waar het 
nog ‘vast’ zit.  
 
Tijdens het werkatelier willen we dit samen te bespreken en uitproberen.  
Onderdelen van het interactieve programma in dit werkatelier zijn: 
. waarderende aanpak 
. uitgaan van de wensdroom van de jongere 
. ruimte maken, op een vijftal manieren 
. van tellend naar vertellend verantwoorden 
. vormgeven van ‘de reis van de leerling’  
 
Samen proberen we tot nieuwe inzichten en tot nieuwe idee-vorming te komen, waarna we 
samen ‘anders’ proberen te werken met casuïstiek. Hopelijk met nieuw perspectief voor de 
jeugdigen.  
 
We hopen op vertegenwoordiging vanuit alle hoeken van het samenwerkingsverband. Deel de 
uitnodiging ook gerust met collega’s van wie jij denkt dat ze erbij zouden moeten zijn. Aanmelden 
kan via p.lemmens@2305po.nl .  
 
In april zal er ook een landelijk werkatelier georganiseerd worden door Gedragswerk, Ondersteuningsteam Zorg voor 
Jeugd en Ingrado.  
Elkaar informeren en inspireren over alles wat WEL kan! Vorm, locatie en wijze van aanmelden worden later bekend 
gemaakt door Gedragswerk.   

 

CASUSSEN → BOUWPLAATSEN 
 
Na het werkatelier is er ruimte om te starten met bouwplaatsen. Tijdens een bouwplaats wordt er 
een casus ingebracht. Uitgangspunt is de wensdroom van de jeugdige. Samen gaan we op zoek 
naar ideeën/kansen/mogelijkheden, wat kan er WEL? De start van de reis van de jeugdige. 
 
De leerplichtambtenaren in onze regio zijn hierin een belangrijke partner voor ons. Daarom willen 
we vragen alvast na te denken over mogelijke casussen in jouw regio, die geschikt zouden zijn voor 
dit traject. Over de inbreng van casussen voor de bouwplaatsen van WEL in ontwikkeling zullen we 
in de volgende nieuwsbrief op terugkomen.  
 
 

 
 
 
 

mailto:p.lemmens@2305po.nl


HANDIGE LINKS 
 
Op de website van Gedragswerk zijn de landelijke nieuwbrieven en meer info te vinden over WEL 
in ontwikkeling. 
WEL in ontwikkeling – Gedragswerk 
 
Meer informatie over de subsidie is te vinden op: 
Wel in ontwikkeling | Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl) 
 
Een interessante training die aangeboden wordt door Ingrado: 
Ingrado - Iedere jongere heeft recht op ontwikkeling 
 
 

 

 

Hartelijke groet en graag tot 4 april, 
 
 
Simone Sarphatie & Patricia Lemmens 
Samenwerkingsverband 23.05/IJssel-Vecht 

https://gedragswerk.nl/wel-in-ontwikkeling/
https://www.dus-i.nl/subsidies/wel-in-ontwikkeling
https://ingrado.nl/agenda/kom-in-gesprek-over-kansen-op-ontwikkeling-met-deze-training

