
 
 

16 maart 2017 
De tweede bootcamp voor Lansbrekers  
‘Passend onderwijs zonder thuiszitters? Het kan wel’ 
 
 

Voor wie? 
Op 16 maart 2017 organiseren Gedragswerk, 
Ingrado, de Landelijke Beroepsgroep Begeleiders in 
Onderwijs (LBBO), het Landelijk expertisecentrum 
speciaal onderwijs (LECSO), Onderwijsconsulenten 
en Ouders & Onderwijs, de tweede bootcamp 
‘Passend onderwijs zonder thuiszitters’.  

Vorig jaar ging op de dag van de Leerplicht de 
beweging van de Lansbrekers van start met de 
eerste bootcamp ‘Passend onderwijs zonder 
thuiszitters? Het kan wel!’. Een jaar later en ruim 500 
Lansbrekers rijker, vindt nu de tweede bootcamp 
plaats.  Alle Lansbrekers en zij die dit willen worden, 
zijn van harte uitgenodigd. 

Of u nu leerkracht, docent, ouder, (intern) begeleider, 
zorg- of hulpverlener, bestuurder, directeur, 
coördinator, wethouder, leerplicht- of beleids-
ambtenaar, RMC-consulent, of…, bent.  

Deze bootcamp is er voor iedereen die: 

a) Zich inzet om kinderen en jeugdigen passend 
onderwijs te bieden en zichzelf daarbij 
uitgedaagd weet tot krachttoeren. 

b) Daarbij kiest voor duurzame samenwerking. 

c) Kiest voor positief en oplossingsgericht 
handelen.  

d) Het boeken van resultaten voor kinderen en 
jeugdigen voorop stelt. 

Tip Kom niet alleen, kom samen. Als  
samenwerkingsverbanden, scholen, gemeente(n), 
zorg- en hulpverleners, ouders en andere 
betrokkenen uit een regio, samen naar de bootcamp 
komen, dan maakt dat de samenwerking al meteen 
vanzelfsprekender. 
 
 
Bootcamp op regionale maat 
Tijdens deze tweede bootcamp: 
 

1) Ontmoet u de Lansbrekers uit uw regio en 
gaat u met hen  in gesprek op uw eigen 
regionale werkplein. 

2) Bieden personal coaches informatie en 
handreikingen, antwoorden en oplossingen bij 
de belangrijkste vragen en problemen die de 

Lansbrekers die deelnamen aan de in 2016 
verzorgde trainingen op tafel legden. 

3) Gaat u met deskundige begeleiding op uw 
regionale werkplein aan de slag met door uzelf 
ingebrachte thema’s, vragen of knelpunten. 
Deze brengt u vooraf in, zodat hiermee al 
tijdens de voorbereiding van de bootcamp 
rekening kan worden gehouden. Bijvoorbeeld 
in de keuze van de personal coaches.  

4) Spreken u en uw gesprekspartners af hoe u 
“vanaf morgen” samen verder gaat met de 
gevonden informatie, antwoorden en mogelijke 
oplossingen.  

 
Zo ontstaat een bootcamp op regionale maat. 
 
Personal coaches 
Tijdens deze bootcamp wordt u gevraagd en 
ongevraagd met raad en daad bijgestaan door 
personal coaches. Coaches die deskundig zijn op 
allerlei voor Lansbrekers belangrijke aspecten van 
passend onderwijs. Van wet- en regelgeving, 
financiën, leerplicht, of de samenhang van passend 
onderwijs met de ambities van het sociale domein, 
tot en met gecombineerde arrangementen onderwijs 
en zorg, de samenwerking met en de benutting van 
de ervaringsdeskundigheid van ouders, of 
bijvoorbeeld het vinden van creatieve oplossingen in 
de meest complexe situaties. Of op andere door u 
ingebrachte, voor uw regio relevante thema’s, vragen 
of knelpunten. 

 
Beweging van de Lansbrekers? 
Vanaf een afstand bekeken, lijken Lansbrekers 
precies hetzelfde als alle andere leerkrachten, 
docenten, ouders, leerplicht- of beleidsambtenaren, 
RMC-consulenten, (intern) begeleiders, assistenten, 
bestuurders, directeuren, coördinatoren, wethouders, 
zorg- en hulpverleners, of alle anderen die zich 
inzetten om kinderen en jeugdigen passend 
onderwijs te bieden. En dan vooral die kinderen en 
jeugdigen waarvoor passend leren, een diploma of 
een arbeidskwalificatie, niet vanzelfsprekend zijn. 
Kinderen en jeugdigen die thuiszitten of voor wie dat 
dreigt. Dit geldt voor heel veel mensen in Nederland, 
zeker niet alleen voor Lansbrekers. Ook hebben 
Lansbrekers niet per se meer kennis en ervaring dan 
anderen en gaat het hier niet om een nieuwe functie 
of organisatie in het onderwijs. Wat hen anders 
maakt is hun attitude tegenover thuiszitten: 
thuiszitten, hoe kort dan ook, is voor Lansbrekers per 
definitie geen optie. 



 
 

 

Het bijzondere van Lansbrekers is dat zij de lat 
telkens weer wat hoger leggen in hun strijd tegen 
thuiszitten. Hoe? Door met hart en ziel de lastigste 
situaties te omarmen waarin kinderen of jeugdigen 
zich kunnen bevinden. En vandaag in die situatie 
een oplossing te brengen, waar dat gisteren nog niet 
werd geprobeerd, want te uitdagend of zelfs 
onmogelijk leek. Door krachttoeren te verrichten dus. 
Met als belangrijkste toetssteen ‘passend leren en 
meedoen naar vermogen realiseren voor de 
betrokken kinderen en jeugdigen’. Zo brengen 
Lansbrekers passend onderwijs iedere dag een stap 
dichterbij.  Doordat zij de krachten bundelen ontstaat 
een krachtige, landelijke beweging van actieve 
regionale netwerken, die een extra impuls geeft aan 
passend onderwijs. 
	
	
Wat is het trainingsschema? 
Wat staat u tijdens deze tweede bootcamp te 
wachten? 
 
13.00 – 14.00 uur: Warming up |  
U arriveert op Fort Voordorp en maakt kennis met 
elkaar. Mogelijk loopt u al enkele personal coaches 
tegen het lijf. U drinkt samen een kop koffie en 
bereidt zich voor op wat komen gaat. 
 
14.00 – 14.10 uur: Er was eens… |  
Geen bootcamp zonder een duidelijk en persoonlijk 
doel voor ogen te hebben. Waar draait passend 
onderwijs écht om? Waarom doen wij vandaag mee 
aan deze bootcamp? Een korte en intensieve 
confrontatie met het enige wat écht telt. 
 
14.10 – 14.30 uur: De regio in met een opdracht | 
Bootcampleider Joost Hoebink introduceert de 
ambitie van deze bootcamp en legt de spelregels op 
tafel. Hij stelt de personal coaches aan u voor.  
 
14.30 – 16.30 uur: Aan de slag | 
U gaat aan de slag op uw eigen regionale werkplein. 
Daar maakt u – voor zover u hen nog niet kent – 
kennis met de andere Lansbrekers uit uw regio en 
buigt u zich samen over de door uzelf aangedragen 
regionale thema’s, vragen of knelpunten. De 
personal coaches staan u en uw ‘werkpleinpartners’ 
tijdens deze bootcamp bij om tot antwoorden en 
oplossingen te komen waar u in uw regio samen 
verder mee kunt. 
 
16.30 – 17.00 uur: Pauze met snack | 
 
17.00 – 18.30 uur: Delen | 
Op dynamische wijze delen de werkpleinen onderling 
de ontwikkelde inzichten. Er is ruimte voor 
intercollegiale consultatie tussen de werkpleinen. 
  
18.30 – 20.00 uur: Werkdiner |  
Het werkdiner staat in het teken van een verdere 
kennismaking. Er wordt daarnaast doorgepraat over 

de resultaten van deze bootcamp en er worden 
vervolgafspraken gemaakt. Ook bespreekt u de  
regiobijeenkomst die de Lansbrekers in de komende 
maanden in uw regio organiseren. 
 
20.00 uur: Uitzwaaien 
 
 
Waar? 
Deze bootcamp vindt plaats in Fort Voordorp, 
Voordorpsedijk 28B, 3737 BK Groenekan. Er is volop 
parkeerruimte bij Fort Voordorp. Voor diegenen die 
met het openbaar vervoer komen wordt vanaf NS 
station Utrecht Overvecht busvervoer georganiseerd. 
 
 
Aanmelden? 
Uw deelname vraagt een investering van € 80,-- van 
u in uw regionale aanpak van thuiszitten. Dit bedrag 
mag geen reden zijn om niet te komen. Organisaties 
en personen waarvoor betaling een probleem is, 
kunnen daarom contact opnemen met de 
Lansbrekers via helpdesk@lansbrekers.nu. Er is een 
beperkte mogelijkheid om korting te verlenen.  
 
Tip Een ouder die een professional meeneemt, of 
met een professional meekomt, betaalt geen  € 80,-- 
maar € 30,--, wanneer dit na aanmelding wordt 
kenbaar gemaakt via helpdesk@lansbrekers.nu. 
 
Na inschrijving ontvangt u van ons een factuur. Deze 
dient te worden voldaan voor 16 maart 2017. 
 
U kunt zich tot en met 12 maart aanmelden op de 
website van LBBO. Klik hier wanneer u zich nu wilt 
aanmelden. 
 
Bij annulering vanaf 6 maart of later wordt het 
volledige deelnamebedrag in rekening gebracht. 
Mocht uzelf verhinderd zijn dan heeft u echter altijd 
de mogelijkheid om een plaatsvervanger te laten 
deelnemen aan de bootcamp. U kunt dit melden via 
helpdesk@lansbrekers.nu. 
 
 
Meer informatie? 
Actuele informatie over deze bootcamp vindt u op de 
speciale bootcamppagina op www.lansbrekers.nu. 
Daarnaast kunt u voor meer informatie terecht bij 
onze helpdesk: helpdesk@lansbrekers.nu.  

 

 

http://www.lbbo.nl/onze-activiteiten/16-maart-2017-tweede-bootcamp-passend-onderwijs-zonder-thuiszitters-het-kan-wel/introductie

