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Conferentie 

Passend Onderwijs-hoe doe 
ik dat? 
 

Als leerkracht wil je een passende 

onderwijsplek geven aan alle 

leerlingen. Dit is geen makkelijke 

opgave. Graag wil je alles perfect 

doen. Misschien heb je daardoor 

het gevoel niet klaar te zijn voor 

passend onderwijs? Zoek jij naar 

praktische handvatten om 

passend onderwijs vorm te 

geven? De conferentie Passend 

Onderwijs, hoe doe ik dat? van 

CNV Onderwijs geeft antwoorden 

op vragen waar jij tegen 

aanloopt. 

 

Omdenkshow 

We openen met de Omdenkshow, 

bekend van Bertold Gunster. Voor 

de pessimist is het glas half leeg, 

voor de optimist halfvol. 

Omdenken gaat uit van een derde 

benadering: waar is de kraan? Na 

deze opening zijn er verschillende 

workshops waarin de praktijk 

centraal staat, zoals ‘De basis op 

orde’ en ‘Van dromen naar doen’. 

 

Laat je alvast inspireren en bekijk 

dit korte filmpje over de Omdenk-

show. Enthousiaste reacties.. de 

omdenkshow heeft flink wat 

humor maar stemt ook tot 

nadenken: 

https://www.youtube.com/watch

?v=2LP3T90vSfY 

 

Tijd: 16.00 – 20.15 uur       

Plaats: Prisma College, 

Kaliumweg 2, 3812 PT Amersfoort 

Kosten: Leden van CNV 

Onderwijs € 15. Niet-leden € 30 

 

Je kunt je opgeven via de website 

of klik op deze link. 
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Enquete over deze nieuwsbrief had een goede respons 

Duidelijke aanbevelingen  
 

De resultaten van onze korte enquete over onze nieuwsbrief zijn verzameld. Hoewel alles nog precies moet 

worden uitgewerkt, geeft het algemeen bekijken van de ingezonden reacties al een goed beeld. De 

nieuwsbrief wordt als informatief en interessant ervaren, met een duidelijk herkenbare opmaak.  

 

Het blijkt echter zo te zijn, dat een aantal mensen die wel de enquête heeft ontvangen, de nieuwsbrief helaas 

niet ontvangt. Dat moet natuurlijk door ons worden uitgezocht. Een aantal mensen vindt dat de onderwerpen 

wat specifieker mogen zijn. Zo wordt er bijvoorbeeld informatie over het MBO gemist en zijn de onderwerpen 

wat te algemeen naar de zin van een aantal respondenten. Ook zou wat meer aandacht moeten zijn voor 

knelpunten en grenzen van passend onderwijs. Een aantal lezers laat het hoofd hangen. Leesmoe of 

teleurgesteld in de verkapte bezuiniging die zij zien in passend onderwijs. 

 

Bij deze dan ook alvast de uitnodiging: laat je verhaal horen, denk mee over de verbeterpunten en meld je 

daarvoor aan via ons e-mailadres: passendonderwijs@cnvo.nl 

 

Naar begin 

 

 

Passend Onderwijs? 

Hoe doe ik dat? 

(conferentie Stuurgroep Passend Onderwijs) 

  

 

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 
 

Intentieverklaring verbetering onderwijs en zorg 

Bron: poraad.nl  

 

Dertien organisaties uit de zorg en het onderwijs, waaronder de PO-Raad, hebben dinsdag 27 januari een 

intentieverklaring ondertekend. Zij vinden dat de kwaliteit van zorg en onderwijs voor jongeren met 

gedragsproblemen beter kan en moet. Ze werken daarom aan een plan van aanpak dat op 1 april 2015 

afgerond moet zijn. 

De inspanningen van deze organisaties maken deel uit van een bredere aanpak vanuit het ministerie van 

VWS om gepaste zorg te bieden voor kinderen met gedragsproblemen. Waar mogelijk met minder 

medicijnen. 

De intentieverklaring is ondertekend door AJN, Balans/NVA, LBBO, LHV, NHG, NVO, NIP, NVvP, NVK, PO-

Raad, VO-raad, Ministerie van OCW en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

 

 

Naar begin 

 

De Werkvloer 

 
Personele gevolgen Passend Onderwijs 

(bron: lecso.nl) 

 

Fons Dingelstadt heeft een brief opgesteld waarin hij nader ingaat op de personele gevolgen van Passend 

Onderwijs.In zijn inleiding schrijft hij: 

 

"Per 1 augustus 2014 is de wetgeving rondom passend onderwijs in werking getreden. De wijziging in 

bekostiging die dit met zich meebrengt door het overhevelen van het budget voor ambulante begeleiding van 

de (v)so scholen naar de samenwerkingsverbanden kan gevolgen hebben voor uw personeel. Om die reden is 

er in juni 2013 een tripartiet akkoord gesloten tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties en het 

ministerie van OCW voor het behoud van expertise in de regio. In deze brief informeer ik u namens de 

landelijke begeleidingscommissie personele gevolgen passend onderwijs[1] over de laatste ontwikkelingen.  

Lees verder op de website van Lecso. 

 

Naar begin 

 

Uit de Media 
 

Plusklas voor (hoog)begaafde leerlingen 

Bron: driestar-educatief.nl 

 

Op elke school is gemiddeld 17,5 procent van de kinderen meerbegaafd en 2 procent hoogbegaafd. Hoe krijg 

je deze kinderen echt aan het leren? Bekijk onze video! 
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Binnen passend onderwijs vinden wij aandacht voor (hoog)begaafdheid erg belangrijk. De aandacht is lange 

tijd vooral uitgegaan naar ‘zorgleerlingen’, maar wij vinden dat alle kinderen, dus ook kinderen die meer 

aankunnen, onze aandacht verdienen. Daarbij is niet alleen het cognitieve aspect belang, maar het is vooral 

ook goed om te zorgen voor een evenwichtige sociaal-emotionele ontwikkeling van deze leerlingen. 

Bekijk het filmpje over dit onderwerp. 

 

Naar begin 

 

Informatie website voor VO 
 
Op de website steunpunt voor passend onderwijs voor het voortgezet onderwijs staan veel 

praktijkvoorbeelden en handige documenten vermeld. 

Via deze link kom je op deze website terecht. 

 

 

Website Passend Onderwijs meldt ervaringen uit onderwijsveld 

Bron: passendonderwijs.nl 

 

- Leraren hebben een centrale rol in passend onderwijs. Welke veranderingen hebben zij ervaren sinds de 

invoering van passend onderwijs? Een aantal leraren in de pioniersregio's deelt zijn ervaringen. 

- Peter Mol is directeur bij Gedragpunt, expertisecentrum voor gedrag en onderwijs. Tijdens de NOT geeft hij 

workshops over passend onderwijs in de klas. Wat is zijn belangrijkste boodschap voor het slagen van 

passend onderwijs? -  

- De Tweede Kamer heeft op 20 januari het wetsvoorstel registratie ontwikkelingsperspectief aangenomen. 

Voor de wet kan worden ingevoerd, moet alleen de Eerste Kamer nog met het voorstel akkoord gaan. 

 

Zie voor deze items de website www.passendonderwijs.nl 

 

 

Naar begin 
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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 

 

 


