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Transitie Jeugdzorg 

Hoe verloopt dit in jouw 
gemeente? 
 

Al ruim voor de invoering van de 

transitie jeugdzorg (die, zoals we 

allemaal weten, op 1 januari jl. 

van start ging) heeft de 

Stuurgroep Passend Onderwijs 

aangedrongen op het 

samenwerken tussen gemeente 

en scholen. De Stuurgroep 

voorzag dat verbinding nodig 

was, juist ook in de tijd van 

‘Passend Onderwijs’ en ‘Eén kind 

één plan’.  

 

Helaas is dit overleg in veel 

gemeenten niet of te laat tot 

stand gekomen. Dat levert heel 

veel schrijnende situaties op, 

verhalen van kinderen die tussen 

wal en schip vallen omdat niet 

alles duidelijk en goed geregeld 

is.  

Zo stond op maandag 30 maart 

jl. op de website van De Telegraaf 

het verhaal van een 15-jarig 

autistisch meisje, dat al anderhalf 

jaar op haar kamer zit en niet 

naar school wil.  

 

CNV Onderwijs is gevraagd om de 

casus uit te zoeken. Ook 

voorzitter van onze bond, Joany 

Krijt is om een mening gevraagd: 

“Als het gaat om een school voor 

leerlingen met passend onderwijs 

(het recht op onderwijs op maat 

voor ieder kind) stelt Joany Krijt 

dat leraren en andere 

medewerkers op scholen dag in 

dag uit echt ontzettend hun best 

doen om kinderen naar school te 

kunnen laten gaan. „Maar het is 

in deze casus duidelijk dat 

jeugdhulp en onderwijs beter 

moeten samen werken. Daarvoor 

is het van belang dat de 

professionals op de werkvloer 

elkaar kennen, weten wat ze van 

elkaar verwachten en goed 

samenwerken.”  

 

Als deze samenwerking niet van 

de grond komt, zal dit meisje niet 

de enige leerling zijn die niet de 

zorg en het onderwijs krijgt wat 

zij nodig heeft.  

Hopelijk zijn er ook al goede 

ervaringen uit het werkveld! We 

horen ze graag. Maar ook je 

zorgen mag je bij ons melden – 

of zaken rondom de transitie 

waaraan we als stuurgroep nog 

meer aandacht aan kunnen 

besteden. 

En je kunt natuurlijk ook melding 

maken van je zorg. Dit kan op de 

website van Monitor Transitie 

Jeugd. Volg deze link om bij het 

meldingsformulier te komen. 

Doen! 

 

 

NIEUWSBRIEF CNV ONDERWIJS PASSEND ONDERWIJS NUMMER 4, 2 APRIL 2015 

  

 

Eigen wijs,  
             wijzer, wijst 

IN DIT NUMMER 

 
DE VERENIGING 
 
OPROEP STUURGROEP 
 
BELEID/POLITIEK 
 
LEERLINGEN 
DYSCALCULIE EN 
REKENTOETS 
 
KWETSBARE JONGEREN 
CENTRAAL IN 
INVENTARISATIE 
 
KAMER STEMT VOOR 
UITBREIDING PASSEND 
ONDERWIJS 

DE WERKVLOER 

 

BOEK AUTISME BIJ MBO 

LEERLINGEN 

 

UIT DE MEDIA 

LEERLINGEN TE LAAT 

VERWEZEN NAAR SPECIAAL 

ONDERWIJS 

 

ZORG VOOR ERNSTIG 

BEPERKTE LEERLINGEN MOET 

BUREAUCRATIE-VRIJ ZIJN 

AGENDA 

DEZE WEEK AUTISMEWEEK 

LEES VERDER 

Halfmaandelijks overzicht 

 

 

http://www.monitortransitiejeugd.nl/uw-melding
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Laat je stem horen! 

De stuurgroep zoekt jou! 
 

We zijn voor twee activiteiten op zoek naar leden. 

 

1. In samenwerking met de inspectie wordt door het CNVO een bijeenkomst gepland (voor het 

einde van dit schooljaar) om met elkaar van gedachten te wisselen over het nieuwe 

waarderingskader van de inspectie. Het gaat hierbij deze keer specifiek over het Speciaal 

Onderwijs. Dus ben je werkzaam in het Speciaal Onderwijs en wil je meepraten? Stuur ons een 

mail, dan houden wij jou op de hoogte van datum en locatie van de bijeenkomst. 

 

2. We willen in contact komen met leden die ons hun verhaal willen vertellen over Passend 

Onderwijs. Wat gaat goed en wat belemmert je? Waar ben je trots op? Wat heb je nog nodig? 

Praktische voorbeelden? Veelzeggende verhalen? 

Wij komen graag in contact met jou omdat we naast alle onderzoeken, polls en enquêtes ‘Passend 

Onderwijs een gezicht’ willen geven.  

 

 

 
 

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) 
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Beleid/Politiek 
 

Leerlingen of studenten met dyscalculie krijgen geen vrijstelling van de 

rekentoets 

Bron: rijksoverheid.nl (17 maart 2015) 

 

Wel komen er aangepaste toetsen en examens in het voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar 

beroepsonderwijs (mbo). Leerlingen en studenten in het vo en mbo met ernstige rekenproblemen waaronder 

dyscalculie (ERWD) kunnen een aangepaste rekentoets en een aangepast rekenexamen maken: de ER-toets. 

Er komt een aantekening op de cijferlijst of resultatenlijst van deze leerlingen en studenten. 

Leerlingen en studenten mogen hulpmiddelen gebruiken als ze een ER-toets maken. Zoals een 

rekenmachine, formulekaart en rekenkaart. De onderwijsinstellingen bepalen wie de aangepaste toets 

maakt. Een dyscalculieverklaring is daarvoor niet nodig. 

Wel moeten de leerlingen en studenten aantoonbaar zijn vastgelopen in het reguliere rekenonderwijs, ook na 

extra ondersteuning. De onderwijsinstelling moet de leerling of student helpen zich goed voor te bereiden op 

de ER-toets. Lees verder op de website van de rijksoverheid. 

Naar begin 

 

Positie kwetsbare jongeren centraal in eerste inventarisatie passend 

onderwijs 

Bron: onderwijsinspecie.nl (26 februari 2015) 

 

Passend onderwijs is een wijziging in het onderwijsstelsel vanaf 1 augustus 2014. Die wijziging raakt ook de 

sector mbo. Het is tijd voor een inventarisatie van de eerste ervaringen met passend onderwijs in de sector 

mbo. De positie van kwetsbare jongeren krijgt hierin speciale aandacht. We doen dat naar aanleiding van de 

brief 'extra kansen creëren voor jongeren in een kwetsbare positie' van de minister aan de Tweede Kamer. 

De inventarisatie voeren we uit als onderdeel van de Staat van de instelling. Lees de volledige inventarisatie. 

Naar begin 

 

 

Tweede Kamer stemt voor uitbreidingen Passend Onderwijs 

Bron: nji.nl (12 maart 2015) 

 

De Tweede Kamer heeft op 10 maart ingestemd met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs 

(lwoo) en praktijkonderwijs (pro) in het passend onderwijs. Als de Eerste Kamer ook instemt, treedt de wet 

op 1 augustus in werking. De nieuwe wet maakt de samenwerkingsverbanden passend onderwijs 

verantwoordelijk voor de toewijzing en bekostiging van lwoo en pro.  

Lees hier verder voor meer informatie. 

Naar begin 

 

De Werkvloer 

 

Boek “Autisme in het MBO”  ook toepasbaar op de Havo en het VWO 

Bron: autipassendonderwijsutrecht.nl (12 maart 2015) 

 

In het boek "Autisme in het middelbaar beroepsonderwijs" (2014) van Esther van de Ven staan veel 

praktische tips hoe studenten met autisme geholpen kunnen worden bij hun MBO-opleiding. Als je het woord 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/vraag-en-antwoord/kunnen-leerlingen-met-dyscalculie-vrijstelling-krijgen-van-de-rekentoets-het-rekenexamen.html
http://www.onderwijsinspectie.nl/nieuwsbriefbijlage/2015/03/positie-kwetsbare-jongeren-centraal-in-eerste-inventarisatie-passend-onderwijs.html
http://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-over-de-jeugdsector/2015/Tweede-Kamer-stemt-voor-uitbreiden-passend-onderwijs
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"student" vervangt door "leerling", en over enkele MBO-specifieke aspecten heen leest, zijn de vele 

voorbeelden en adviezen ook heel goed bruikbaar bij havo/vwo-leerlingen. 

Lees hier de volledige recensie van het boek. 

Naar begin 

 

Uit de Media 
 

Kinderen te laat verwezen naar speciaal onderwijs 

Bron: omroepgelderland.nl (30 maart 2015) 

 

Kinderen die extra zorg en aandacht nodig hebben, worden te lang op een gewone basisschool gehouden. 

Hierdoor lopen ze emotioneel schade op en wordt uit hen onderwijskundig 'niet alles gehaald wat er in zit.'  

Het Speciaal Onderwijs in Oost-Nederland maakt zich grote zorgen. 'De kinderen komen nog steeds naar 

speciaal onderwijs, maar wat wij merken is dat niet zoals in het verleden ouders rustig komen praten, 

afwegen wat het beste is voor hun kind, maar dat er steeds vaker sprake is van snelle plaatsingen waarbij 

het woord crisis valt', aldus Jos Oude Maatman van het Speciaal Onderwijs Twente Oost-Gelderland (Sotog). 

Het volledige artikel kun je hier verder lezen. 

Naar begin 

 

 
Zorg en onderwijs voor zwaar beperkte leerling moet bureaucratie-vrij 
zijn 
Bron: poraad.nl (29 maart 2015) 

 

Met een landelijke aanvraagprocedure voor toelaatbaarheidsverklaringen en een gesprekshandleiding voor 

ouders en scholen is een goede eerste stap gezet om leerlingen met een ernstig meervoudige beperking 

makkelijker passende zorg en onderwijs te geven. Maar om onderwijs en zorg voor deze leerlingen te 

waarborgen, moet meer gebeuren. Hierover was de Tweede Kamer het vrijwel unaniem eens, zo bleek 

woensdag in een debat in de Tweede Kamer. Lees verder op de website. 

Naar begin 

 

Agenda 
 

Deze week is Autisme week (tot 4 april) 

Bron: autismeweek.nl 

 

Het thema van deze week is: Autisme is niet te genezen. Onbegrip gelukkig wel. 

Ook op de website passendonderwijs.nl aandacht voor de activiteiten in het kader van deze week.  

http://www.autipassendonderwijsutrecht.nl/nieuws/boekautismeinhetmboooktoepasbaarophavovwo
http://www.omroepgelderland.nl/web/nieuws-1/2087910/kinderen-te-laat-verwezen-naar-speciaal-onderwijs.htm#.VRmmy1r1vqg
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/zorg-en-onderwijs-voor-zwaar-beperkte-leerling-moet-bureaucratie-vrij-zijn
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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 

 

 


