
Wegwijs in passend 
 onderwijs: 
Waar heb je zelf invloed en waar 
 worden beslissingen genomen?



Passend Onderwijs, waar kun jij 
met je vragen terecht?

Met passend onderwijs komt er veel op je af. Soms komen er 

leerlingen in je klas, waarvan jij je misschien afvraagt of je wel 

de juiste ondersteuning kunt bieden. Waar kun jij als leerkracht 

dan terecht om je vragen te stellen, zorgen kenbaar te maken of 

jouw invloed te laten gelden?

Vaak start je met een gesprek met de ouders en de leerling zelf. Je verkent 
samen de specifieke onderwijsbehoeften en de ondersteuning die de leer
ling nodig heeft. Ouders en de leerling zijn vaak goed in staat om ideeën en/
of oplossingen aan te dragen. Voor de leerling ben jij de degene die vanuit je 
professie hier vorm aan geeft in de klas. Dat neemt niet weg dat dergelijke 
situaties, die je vast kent uit je eigen praktijk, bij jou ook leiden tot vragen. 
Welke ondersteuningsbehoefte heb je zelf als leerkracht? En hoe zit dat met 
jouw team? Welke beleidsafspraken en keuzes zijn er eigenlijk gemaakt over 
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften?

Jij bent de cruciale schakel, 
twijfel niet om jouw vragen te stellen!

Het schema hiernaast geeft inzicht in allerlei overleggen die er binnen en bui
ten jouw school plaatsvinden. Al deze overleggen hebben één gemeenschap
pelijk doel, ervoor zorgen dat ieder kind goed en passend onderwijs krijgt. Jij 
kunt deze overleggen gebruiken om jouw vragen of zorgen kenbaar te maken. 

De leerkracht staat in dit schema niet voor niets centraal. Jij bent namelijk de 
cruciale schakel om tot goed onderwijs te komen. De overleggen zijn er om 
ervoor te zorgen dat jij op een goede manier je werk kunt doen. Aarzel dus 
niet om jouw vragen te stellen!



Waar staan de volgende begrippen voor?

MR: In de medezeggenschapsraad 
praten leerkrachten en de ouders van 
leerlingen mee over de inhoud en de 
uitvoering van het onderwijs op school. 
In het voortgezet onderwijs en hoger 
onderwijs nemen ook leerlingen deel 
aan de medezeggenschapsraad.

GMR: Naast een MR per school 
heeft ieder bestuur met meerdere 
scholen een gemeenschappelijke 
medezeggen schapsraad. De GMR 
overlegt samen met het bestuur over 
het beleid dat gevoerd wordt binnen 
de scholen van de stichting. Denk 
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hierbij aan de begroting, het zorgplan 
voor de leerlingen, personeelsbe
leid,  meerjarenscholingsplan of het 
 Meerjarenbestuursformatieplan.

Meerjarenbestuursformatieplan: 
In het Meerjarenbestuursformatieplan 
is de strategische beleidsvisie van het 
schoolbestuur uitgewerkt. Deze strate
gische beleidsvisie geeft hoofdlijnen 
voor: onderwijsbeleid, personeelsbeleid, 
formatiebeleid, organisatiebeleid en 
 financieel beleid. Op schoolniveau dient 
dit uitgewerkt te worden in een school
formatieplan. 

Samenwerkingsverband: Om ieder kind 
een passende onderwijsplek te bieden 
werken scholen samen in regionale 
 samenwerkingsverbanden.

OPR: De ondersteuningsplanraad is een 
speciale medezeggenschapsraad van 
een samenwerkingsverband. De onder
steuningsplanraad heeft instemmings
recht op (vaststellen of wijzigen van)  
het  ondersteuningsplan. 

Ondersteuningsplan: In het ondersteu
ningsplan legt het samenwerkingsver
band vast hoe kinderen die extra onder
steuning nodig hebben een passende 
plek en passende begeleiding kunnen 
krijgen, inclusief de inzet van personeel.

DGO: Decentraal georganiseerd over
leg is een overleg tussen een school
bestuur en de vakbonden. De wet en de 
cao verplichten in een aantal gevallen 
dat er DGO plaatsvindt. Bijvoorbeeld 
in het geval van een fusie, bij reorga
nisaties, werkgelegenheidsbeleid, of 
wanneer een bestuur van de cao af wil 
wijken.

Tripartiet overleg: Op het niveau 
van het samenwerkingsverband is er 
 sprake van tripartiet overleg tussen de 
vakbonden, de schoolbesturen en het 
samenwerkings verband. In dit overleg 
wordt besproken wat de personele 
gevolgen zijn, die voortkomen uit de 
afspraken in het ondersteuningsplan.

OOGO: Tijdens een op overeenstem
ming gericht overleg bespreken 
het  samenwerkingsverband en de 
gemeenten hoe de ondersteuning 
van de  scholen aan leerlingen wordt 
afgestemd met de jeugdhulp binnen 
deze gemeenten.  Daarnaast worden 
er afspraken gemaakt over leerplicht, 
leerlingenvervoer en huisvesting.

CAO: In de collectieve arbeidsover
eenkomst worden door werkgevers en 
werknemers (o.a. CNV Onderwijs) voor 
jou afspraken gemaakt over arbeids
voorwaarden.



Hoe helpt CNV Onderwijs jou bij de uitvoering van 
passend onderwijs?

CNV Onderwijs helpt jou bij het geven van passend onderwijs. Dit doen wij op allerlei 
verschillende niveaus en op allerlei verschillende manieren. Dit schema is hier een 
concreet voorbeeld van. Verder doen wij onder andere het volgende voor jou:

• Individuele vragen. Wij helpen je bij juridische vragen over je rechtspositie. 
 Hier geven we ook voorlichting over.

• Ben je op zoek naar inhoudelijke ondersteuning? Onze Academie biedt persoon
lijke begeleiding en training, zowel individueel als collectief voor het hele team.

• Ondersteuning voor de MR / GMR. Rond Passend Onderwijs spelen allerlei complexe 
vragen. Met het MR / GMR Partnerschap krijgt jouw (G)MR professionele begeleiding 
van een vaste contactpersoon. De trainer van de CNV Connectief Academie helpt bij 
alle verschillende vragen waar je als (G)MR tegenaan kunt lopen.

• Overleg met de werkgever. CNV Onderwijs overlegt namens alle werknemers uit 
het onderwijs, dus ook namens jou, met de werkgever. Samen komen we tot goede 
arbeidsvoorwaarden (cao), zodat jij op een goede manier je werk kunt doen.

• Overleg met het samenwerkingsverband. Ook met het samenwerkingsverband 
(samenwerking tussen verschillende scholen op regionaal niveau) hebben wij over
leg. Ook hier behartigen wij jouw belangen, zodat jij op een goede manier je werk 
kunt doen.

• Jouw aanspreekpunt in de regio. Zijn er specifieke vragen over de ontwikkelingen 
op jouw school of in jouw regio? Neem dan contact op met onze regiobestuurder. 
Zij houden je op de hoogte over actuele ontwikkelingen in jouw regio en komen voor 
jou op bij onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden of als er sprake is van een 
fusie of reorganisatie.

• Lobby op politiek niveau. Namens alle werknemers in het onderwijs maken wij ons 
ook op landelijk niveau sterk voor goed onderwijs en goede arbeidsvoorwaarden. 
Hiervoor hebben wij contact met de minister, de staatssecretaris en de verschillen
de politieke partijen.



www.cnvonderwijs.nl  
info@cnv.nl 
030 751 1003

bezoekadres
Tiberdreef 4
3561 GG  Utrecht

postadres
Postbus 2510
3500 GM  Utrecht

Hulp nodig? Neem contact met ons op!

Ben je benieuwd wat dit schema voor jouw team betekent? Of zit je als MR met een 
concrete vraag en weet je niet waar je terecht kunt? Neem dan eens contact op met 
de CNV Connectief Academie. Wij bieden ondersteuning, begeleiding en training 
binnen de school. Dat gebeurt door middel van individuele cursussen, maatwerk 
op locatie of bijvoorbeeld door ons MR Partnerschap. De inhoud en de duur van het 
programma stemmen wij volledig af op jouw eigen wensen en mogelijkheden.

Meer weten? Bel dan met een van onze medewerkers 
via 030 751 1747 of stuur een email naar    
infoacademie@cnv.nl.

Ga naar www.cnvonderwijs.nl en 
word ook lid van CNV Onderwijs!


