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Samen verder werken aan goed passend onderwijs 

Stuurgroep Passend Onderwijs 
organiseert een mini-conferentie 
 
Op 18 maart organiseert de Stuurgroep Passend Onderwijs een 

uitdagende en dynamische mini-conferentie.  

De gezamenlijke start van de conferentie zet de toon: Een hilarisch en 

tot nadenken stemmend Omdenk-optreden naar aanleiding van de 

boeken van Berthold Gunster. 

Daarna zijn er diverse workshops waarin je zult merken: Passend 

Onderwijs, je hoeft het niet alleen te doen, we doen het samen. 

De workshops zullen gaan over ‘Gedragswerk’, geen thuiszitters, 

rolduidelijkheid, MyPop (wat heb jij nodig om Passend Onderwijs vorm 

te kunnen geven), hoe zet je Passend Onderwijs op in je school én we 

zullen good practises uitwisselen.  

Schrijf 18 maart vast in je agenda, van 16 uur tot 20 uur ben je van 

harte welkom op het Prisma College, Kaliumweg 2, 3812 PT 

Amersfoort. Prijs voor leden €15,- en voor niet-leden €30,-. 

Aanmelding kan vanaf 24 januari online. 

 
Wat vind jij van de Eigen Wijs, Wijzer, Wijst? 
Geef binnenkort je mening in een 
enquête 
 

De stuurgroep Passend Onderwijs houdt jullie met grote regelmaat op 

de hoogte van allerlei nieuws op het gebied van Passend Onderwijs. 

Dat doen we door middel van deze nieuwsbrief. We zijn benieuwd naar 

jullie mening over deze nieuwsbrief. Daarbij zijn we ook op zoek naar 

mogelijke verbeterpunten die jullie, onze achterban, ons gaan 

aanreiken zodat de Eigen Wijs, Wijzer, Wijst nóg beter wordt en 

vooral: nog beter beantwoordt aan jouw vragen! 

Houd je mailbox volgende week in de gaten, help ons door de 

vragenlijst in te vullen!  

 

 

Naar begin 
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Onderzoek Verus 
Wat schreven gemeenten in hun collegeprogramma? 
 
De Nederlandse gemeenten hebben opvallend weinig aandacht voor krimp en passend onderwijs in hun 

collegeprogramma’s. Die conclusie trekt Verus na een onderzoek naar de inhoud van die programma’s. 

Huisvesting scoort het hoogst: 70% van de colleges heeft daar aandacht voor. 

Aanleiding voor het onderzoek van Verus zijn de gemeenteraadsverkiezingen van mei. In 380 gemeenten 

werden er nieuwe colleges van B&W gekozen en die schreven hun collegeprogramma. Verus trok een 

aselectieve steekproef van 79 gemeenten en analyseerde deze op basis van elf thema’s.  

 

Top-4 

Deze thema’s kwamen het vaakst aan bod in de collegeprogramma’s: 

1.Huisvesting/IKC/brede school – 71% 

2.Onderwijskwaliteit – 38% 

3.Krimp/samenwerking – 37% 

4.Passend onderwijs – 35% 

Het volledige onderzoeksverslag kun je hier downloaden (PDF). 

 

Naar begin 

 

 
 
 

 

  
DE WERKVLOER AAN 

HET WOORD 

VERDEROP IN DEZE 
NIEUWSBRIEF: 
Wie meldt in een volgende 

nieuwsbrief iets over zijn of haar 

ervaringen met passend 

onderwijs? Mail je bijdrage naar: 

passendonderwijs@cnvo.nl 

 

Stuurgroep Passend Onderwijs: 

AnneMarie Bruurmijn 

Wim van Deijk 

Han Kooreman 

Katalin de Kleuver  

Kleis Lageveen  

Lena de Man 

Karen Mommers (eindredactie) 

 

 

 

De stuurgroep wenst 

jou een goed 2015 

toe waarin passend 

onderwijs ook voor 

jou passend wordt.  

 
  

http://www.verus.nl/sites/www.verus.nl/files/documenten/20141203_rapportage_onderzoek_collegeprogrammas.pdf
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De vereniging 

 
7-puntenplan 

De stuurgroep Passend onderwijs bood in de AV van 26 november een geactualiseerd  7-puntenplan aan. Dit 

plan en de toelichting staan vanaf 24 januari ook op de website www.cnvo.nl/passendonderwijs. Binnenkort 

ontvangen leden de flyer om het plan ook bij collega’s onder de aandacht te brengen. 

 

De tekst luidt: 

De stuurgroep Passend onderwijs biedt hierbij een geactualiseerd  7-puntenplan aan gericht op de uitvoering 

en verdere inrichting, nu Passend onderwijs per 1 augustus 2014 is ingevoerd. 

 

Voorwaarden hierbij zijn: 

1. Het primaire proces is uitgangspunt 
2. De leraar beschikt over vaardigheden om rekening te houden met diversiteit en wordt daarbij in staat gesteld om 

zijn/haar vaardigheden up-to-date te houden   

3. Alle medewerkers in het primaire proces en de medezeggenschapsorganen zijn betrokken bij de verdergaande 

professionalisering.  

Daarnaast is het van belang dat:  

4. Elke leraar op de 

hoogte is van de inhoud van de basis-ondersteuning  

5. De Medezeggenschapsorganen nadrukkelijk betrokken zijn bij de ontwikkeling van het 

schoolondersteuningsprofiel 

6. De leraar 

ondersteuning krijgt bij handelingsverlegenheid 

7. Er extra handen in de klas komen. 

 

ad 1:  

Het primaire proces omvat alle werkzaamheden voor en om het kind, die nodig zijn om goed onderwijs te 

kunnen geven.  

 

ad 2:  

CNV Onderwijs vindt het belangrijk dat leraren de mogelijkheid krijgen zich blijvend te ontwikkelen en 

daardoor onder andere in staat zijn tot differentiëren in een voor leraren aanvaardbaar aantal niveaus. Door 

het up-to-date houden, zijn leraren in staat om ontwikkelingen op het gebied van ICT en nieuwe methoden 

adequaat toe te passen. 

 

ad 3:  

CNV Onderwijs vindt het van groot belang dat onderwijsgevende -en onderwijsondersteunende professionals 

vorm geven aan de individuele en teambrede nascholing. De MR heeft hierin een adviserende en 

controlerende rol. 

 

ad 4:  

Leraren geven de basisondersteuning vorm in de dagelijkse praktijk. Daarom vindt CNV Onderwijs het van 

belang dat leraren weten hoe deze op hun school gerealiseerd dient te worden. Zowel leraren als 

leidinggevenden hebben hierin een eigen verantwoor-delijkheid. 

 

ad 5:  

De schoolondersteuningsprofielen zijn vastgesteld in 2014, veelal gebeurde dit voor de termijn van één jaar. 

CNV Onderwijs roept MR-leden op om bij het opnieuw vaststellen hun rol te pakken. Tegelijkertijd wijzen wij 

leidinggevenden op het belang van draagvlak voor het schoolondersteuningsprofiel, om zo te voorkomen dat 

dit “een papieren tijger” wordt. 

http://www.cnvo.nl/passendonderwijs
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ad 6:  

Leraren geven aan behoefte te hebben aan kwalitatieve ondersteuning met een blijvend effect bij 

handelingsverlegenheid. Dit kan zijn in de vorm van co-teaching, contact met een begeleider, een coach of 

anders. 

 

ad 7:  

CNV Onderwijs ziet dat de leraar nu al veel ballen in de lucht moet houden en pleit daarom voor voldoende 

praktische ondersteuning in (en om) de klas in de vorm van onderwijsondersteunend personeel. Het is 

jammer dat zoveel OOP-talent nog steeds werkzoekend is, terwijl de nood in menige klas hoog oploopt. 

 

Naar begin 

De Werkvloer 
Enthousiast verslag Mary Schuh over inclusief onderwijs 
Bron: www.ngsk.nl  

 

Van 25 tot en met 27 september 2014 was de Amerikaanse Dr. Mary Schuh in Nederland, op uitnodiging van 

NSGK. Ze is professor aan de Universiteit van New Hampshire in de Verenigde Staten en werkt al meer dan 

20 jaar aan onderwijs voor kinderen met en zonder handicap samen, ofwel: inclusief onderwijs. We hadden 

haar uitgenodigd om het inclusief onderwijs in Nederland nieuw leven in te blazen. Want af en toe heb je een 

goed voorbeeld nodig; iemand die met inspirerende verhalen en degelijk wetenschappelijk onderzoek laat 

zien: zo kan het! 

 

Op 25 september gaf zij een presentatie aan een aantal ouders, leerkrachten en andere betrokkenen. Ook 

hier weer veel leerzame ervaringen en inspirerende voorbeelden en - voor wie de tijd neemt om door te 

klikken op de linkjes - een schat aan filmpjes, wetenschappelijk onderzoek en andere achtergrondinformatie 

over inclusief onderwijs. Met als centrale boodschap: inclusief onderwijs is niet alleen mogelijk, het verbetert 

ook de (leer)prestaties van kinderen met én zonder handicap.  

 

Laat je inspireren en lees het volledige verslag via deze link. 

 

Naar begin 

 

Klas voor kinderen met meervoudige beperking binnen het regulier 
onderwijs 
Bron: www.nsgk.nl 

 

Op diverse plekken in Nederland ontstaan initiatieven om leerlingen met een meervoudige beperking op te 

vangen in een klas binnen een reguliere basisschool. 

Op internet kun je daarover de volgende filmpjes bekijken: 

 

Stichting Bram in Ridderkerk: 

http://www.youtube.com/watch?v=UXz-goJvMT4 

 

Klas op Wielen in Alkmaar, filmpjes vind je op: 

http://www.klasopwielenalkmaar.nl/informatie/beelden.html 

 

Stichting Mees In Breda: 

http://www.youtube.com/watch?v=EsNxTpxG_ug 

 

Naar begin 

http://www.nsgk.nl/actueel/nieuws/inclusief-onderwijs-laat-je-inspireren-door-mary-schuh
http://www.youtube.com/watch?v=UXz-goJvMT4
http://www.klasopwielenalkmaar.nl/informatie/beelden.html
http://www.youtube.com/watch?v=EsNxTpxG_ug
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Beleid/politiek 
 

De nieuwe jeugdwet is ingevoerd 
 

2015 is begonnen, en dat betekent dat de nieuwe Jeugdwet van kracht is. Vanaf nu zijn gemeenten 

verantwoordelijk voor alle jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en 

jeugdreclassering. Hierdoor kunnen jeugdigen zorg dichter bij huis krijgen en is het eenvoudiger om 

knelpunten aan te pakken. Daarnaast zijn de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en 

Participatiewet ingegaan. Deze wetten kunnen gevolgen hebben voor leerlingen die niet alleen in het 

onderwijs maar ook daarbuiten ondersteuning en zorg nodig hebben. Daarom is goede afstemming tussen 

scholen en gemeenten belangrijk. 

 

Op de website van Passend Onderwijs is hierover meer te lezen! Lees verder. 

 

Zesde voortgangsrapportage 

Algemeen Overleg in de Tweede Kamer 
  

Donderdag 11 december vond in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg over de voortgang van Passend 

Onderwijs plaats. Voor Sander Dekker en de Tweede Kamer was dit het eerste overleg sinds de invoering van 

Passend Onderwijs. 

 

Op de website van Passend Onderwijs vind je een uitgebreid verslag van het overleg, we geven je nu in deze 

Eigen Wijs de kernpunten: 

  

‘De staatssecretaris complimenteerde scholen en samenwerkingsverbanden voor het werk dat ze hebben 

verzet en de bevlogenheid sinds de invoering van passend onderwijs. “Maar”, zei Dekker, “nu gaat het pas 

echt beginnen.” 

 

De meeste partijen in het debat waren positief over de invoering van passend onderwijs Maar ook zij zijn het 

erover eens dat er nog veel werk aan de winkel is, bijvoorbeeld om voor alle thuiszittende leerlingen een plek 

te vinden. Volgens Kamerlid Bisschop van de SGP kun je het op 2 manieren bekijken: “Het glas is voor een 

kwart leeg of voor driekwart gevuld. Wat mij betreft is het voor driekwart gevuld en zal het de komende 

periode verder vol druppelen.” 

 

Tijdens het algemeen overleg kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: 

- Ouderbetrokkenheid. De Tweede Kamerleden benadrukten het belang om ouders te informeren over 

passend onderwijs en te zorgen dat zij een duidelijk aanspreekpunt hebben op school.  

- Passend onderwijs en zorg voor jeugd. Tijdens het debat was er veel aandacht voor de invoering van de 

nieuwe Jeugdwet op 1 januari 2015 en de verbinding met passend onderwijs.  

- Onderwijs aan ernstig meervoudig beperkte leerlingen. De Tweede Kamerleden uitten hun zorgen over de 

bekostiging van onderwijs voor ernstig meervoudig beperkte leerlingen (EMB-leerlingen).  

 

 

Voor alle meest recente rapportages en brieven vanuit het ministerie volg je deze link. 

 

http://www.passendonderwijs.nl/nieuws/nieuwe-jeugdwet-is-ingevoerd/
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Uit de media 
Passend onderwijs en jeugdhulp 
bron: nji.nl 

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een digitaal dossier gepubliceerd over de verbinding tussen passend 

onderwijs en jeugdhulp. Het dossier is bedoeld om samenwerkingsverbanden in het onderwijs en gemeenten 

te helpen om de zorg voor leerlingen goed af te stemmen.Het dossier 'Passend onderwijs en jeugdhulp' biedt 

advies en praktische tools over de samenwerking tussen school en wijkteam en  implementatie van de 

beleidsplannen. Het beschrijft hoe scholen kunnen werken aan een zorgzame leeromgeving en hoe zij samen 

met instellingen voor jeugdhulp kunnen komen tot een passend en dekkend aanbod van steun en hulp. Het 

dossier legt vooral de nadruk op de samenwerking tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden. Zo geeft 

het informatie over monitoring om te sturen op effectiviteit en tips over de inrichting van het OOGO. 

Geschillencommissie Passend Onderwijs 
bron: onderwijsgeschillen.nl 

Per 1 augustus 2014 treedt passend onderwijs in werking en wordt de zorgplicht ingevoerd. Bij de 

Geschillencommissie passend onderwijs kunnen geschillen over bepaalde aspecten van passend onderwijs 

worden ingediend. De officiële naam van de Commissie is Tijdelijke geschillencommissie toelating en 

verwijdering. De Geschillencommissie is een landelijke geschillencommissie voor het primair onderwijs (po), 

voortgezet onderwijs (vo) en (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so). 

Welke geschillen? 

De Geschillencommissie passend onderwijs oordeelt in geschillen tussen ouders en het schoolbestuur over: 

- (de weigering van) toelating van leerlingen die extra ondersteuning behoeven; 

- de verwijdering van alle leerlingen; 

- de vaststelling en bijstelling het ontwikkelingsperspectie 

De Geschillencommissie passend onderwijs bracht op 18 december 2014 een advies uit in een geschil over 

de weigering een leerling toe te laten tot een school voor mavo. 

Lees hier de casus. 

 
Agenda 
 
Miniconferentie Stuurgroep Passend Onderwijs 

 

Datum: 18 maart 2014 

Tijd: 16.00 uur – 20.00 uur 

Waar:  Prisma College, Kaliumweg 2, 3812 PT Amersfoort. 

Inhoud: Zie startartikel deze Eigen Wijs. 

Naar begin 

 

Vraag jouw gratis toegangskaart NOT aan! 
Via de website kun je een gratis toegangskaart aanvragen. Ga snel naar www.cnvo.nl  

Van 27 tot en met 31 januari is het zover! De jaarbeurs in Utrecht staat dan een hele week in het teken van 

de nieuwste ontwikkelingen en trends in het onderwijs, tijdens de Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT). 

Je vindt hier het meest complete aanbod aan producten en diensten voor het primair en voortgezet 

onderwijs, alsmede het mbo. 

 

Natuurlijk is ook CNV Onderwijs als dé vakvereniging voor het onderwijs dit jaar weer aanwezig. Onze stand 

bevindt zich dichtbij de hoofdingang van hal 8 en zal helemaal in het teken staan van ‘jouw Superkracht’. 

Test bij ons jouw Superkracht en ontvang één van deze tassen cadeau

http://www.onderwijsgeschillen.nl/actueel/artikel/article/356/
http://www.cnvo.nl/
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Lees verder 

Halfmaandelijks overzicht toegankelijk via MijnCNVO (herhaling) 

Deze nieuwsbrief wordt samengesteld op basis van een halfmaandelijks overzicht dat op verzoek van de 

Stuurgroep Passend Onderwijs wordt samengesteld. Niet alle berichten kunnen geplaatst worden. Voor 

geïnteresseerden zijn de overzichten toegankelijk via  ‘MijnCNVO’. Als je onder ‘Vul je gegevens aan’ ook het 

vinkje bij ‘passend onderwijs’ aan hebt staan, dan krijg je onder ‘Verenigingsnieuws’ toegang tot de 

betreffende overzichten. 

 

 

Naar begin 

 

 


