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Passend Onderwijs MBO 

Wat is de stand van zaken? 
 
Bij de lezersenquête over onze 
nieuwsbrief Eigen Wijs, Wijzer, 
Wijst kregen wij als stuurgroep 
duidelijk de feedback: er is zo 
weinig aandacht voor passend 
onderwijs binnen het MBO in jullie 
nieuwsbrief. En dat klopt 
inderdaad. De redactie van de 
nieuwsbrief heeft vaak moeite om 
nieuws of achtergronden rondom 
passend onderwijs in het MBO te 
vinden. Het MBO heeft geen 
speciaal onderwijs en vanwege de 
schaalgrootte van de instellingen, 
ook geen 
samenwerkingsverbanden. Het is 
binnen het MBO belangrijk binnen 
de school een goede 
zorgstructuur op te zetten. 
 
Op de website 
www.passendonderwijs.nl/mbo is 
wel wat algemene informatie te 
vinden. Ook vind je er 
nieuwsberichten over recente 
ontwikkelingen, zoals de 
kamervragen die in januari zijn 
gesteld over de positie van 
studerende (jonge) moeders in 
het MBO. Naar aanleiding hiervan 
is een webtool gelanceerd: 
www.studiemetkind.nl 
 

Op de website 
www.canonberoepsonderwijs.nl is 
ook het een en ander te vinden 
over volwasseneducatie en 
passend onderwijs.  
 
Onlangs zijn er kamervragen 
gesteld over het passend 
onderwijs in het MBO. Een aantal 
vragen gaat over de financiering 
ervan. Volgens minister 
Bussemaker is de financiering 
voor passend onderwijs binnen 
het MBO toereikend om het ook 
daadwerkelijk vorm te geven 
binnen de scholen. De PDF met 
kamervragen en antwoorden kun 
je lezen via deze link. 
 
De stuurgroep is benieuwd.. 
hoe gaat het nu echt in de 
praktijk van het MBO? Wie wil 
ons een inkijkje geven in de 
dagelijkse praktijk van passend 
onderwijs in het MBO? Goede 
voorbeelden die je wilt delen? 
Knelpunten die je wilt melden?  
 
Mail ons! Je vindt de 
contactgegevens elders in deze 
nieuwsbrief.   
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Laat je stem horen! 

De stuurgroep zoekt jou! 
 

We zijn voor twee activiteiten op zoek naar leden. 

 

1. Vorige nieuwsbrief kondigden we het al aan: In samenwerking met de inspectie wordt door het 

CNVO op  30 september 2015 een bijeenkomst georganiseerd 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? 

Kijk dan snel bij de uitgebreide informatie onder het kopje ‘Agenda’ van deze nieuwsbrief. 

 

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 
 
Siderius start onderzoek onder leraren speciaal onderwijs  
Bron: sp.nl (27 april 2015) 
 
SP-Kamerlid Tjitske Siderius start een onderzoek onder docenten in het speciaal onderwijs. Sinds de 
invoering van het zogenaamde passend onderwijs hoort de SP steeds meer verhalen van leerkrachten dat de 
zorg voor leerlingen in het speciaal onderwijs niet goed geregeld is. Ook hebben docenten steeds minder tijd 
om onderwijs te geven door de toenemende bureaucratie. Siderius wil heel graag van de leerkrachten zelf 
horen of dit incidenten zijn of structurele problemen. 
 
Sinds 2014 is het zogenaamde passend onderwijs ingevoerd. Leerlingen met gedragsproblemen of fysieke 
beperkingen moeten worden opgenomen in het reguliere onderwijs. De toegang tot het speciaal onderwijs 
wordt steeds moeilijker. Ook de bezuinigingen in de jeugdzorg hebben invloed op het speciaal onderwijs. 
 
De resultaten van dit onderzoek onder leerkrachten van het speciaal onderwijs worden voorgelegd aan de 
regering en het parlement. Op deze manier brengt de SP de dagelijkse praktijk van het speciaal onderwijs in 
de politiek.  
Voor verdere informatie of deelname aan het onderzoek, klik je hier. 
Naar begin 
 

Uit de Media 
 

Rapport hoogbegaafde drop-outs 
Bron: onderwijsnieuwsdienst.nl (28 april 2015) 
 
Er wordt vanuit de landelijke politiek fors ingezet op het terugdringen van schooluitval en er is veel aandacht 
voor talentonderwijs. Daarentegen wordt de problematiek van leerlingen die door een bovengemiddeld IQ uit 
het onderwijs vallen nog onvoldoende erkend en herkend. Uitvalcijfers van deze doelgroep zijn er niet. De 
jongeren en hun opvoeders voelen zich vaak onbegrepen en vinden onvoldoende steun voor hun vraag om 
adequate begeleiding. Deze problematiek is uitgebreid onderzocht op initiatief van Feniks Talent, Novilo 
Opleidingen, VO op Niveau.  
Je kunt het rapport hier downloaden of verder lezen op de website van Feniks Talent. 
Naar begin 
 
 
Dekker: ‘Thuisonderwijs niet alleen voor chronisch zieken’ 
Bron: poraad.nl (22 april 2015) 
 
Een school die een hoogbegaafd of autistisch kind geen passend onderwijs kan geven, moet voor dat kind 
tijdelijk thuisonderwijs organiseren én betalen. Dat zegt staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap. 
Thuisonderwijs kan volgens de staatssecretaris met een docent die aan huis komt, via onderwijs op afstand 
of door begeleiding van de ouders. ,,Als we de scholen verplichten om kinderen een passende plek te geven, 
dan vind ik het niet gek dat die scholen dat organiseren en dus ook betalen", aldus Dekker. 
Lees verder op de website van de PO-raad. Je kunt ook de uitzending van Zembla terugkijken, zie volgend 
bericht. 
Naar begin 
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Uitzending Zembla over thuiszitters en passend onderwijs 
Bron: autipassendonderwijsutrecht.nl 
 
Jesse is twaalf jaar en zit al sinds augustus noodgedwongen thuis. Hoewel slim genoeg, weigert de school 
hem toe te laten. Jesse is namelijk hoogbegaafd en heeft ernstige dyslexie en de school vindt dat hij in de 
klas teveel zorg vraagt. Met Jesse zijn er duizenden leerplichtige kinderen die in hetzelfde schuitje zitten, ze 
behoren tot het groeiende leger van de thuiszitters. Veel van hen staan niet eens meer op een school 
ingeschreven.  
 
Staatssecretaris Dekker heeft het probleem de oorlog verklaard, Jesse heeft recht op passend onderwijs. 
Scholen hebben sinds augustus vorig jaar een zorgplicht en moeten kinderen als Jesse binnen drie maanden 
een plek geven. Maar waarom gebeurt dat niet? Zembla onderzoekt de wereld van passend onderwijs en 
stuit op wanhopige ouders, machtige schoolbestuurders en een strijdlustige jurist die voor elk kind probeert 
af te dwingen waar het recht op heeft: onderwijs. 
Als je de uitzending nog niet hebt bekeken: het is zeker de moeite waard!  
 

Agenda 
 

Speciaal onderwijs in gesprek met onderwijsinspectie 30-09-2015 
 
Uitnodiging voor: medewerkers en schoolleiders in het speciaal onderwijs 30 september 2015 

 

Praat mee over het beoordelen van onderwijskwaliteit 

De Onderwijsinspectie werkt aan een nieuw waarderingskader. Dit kader geeft weer wat de inspectie verstaat 

onder de kwaliteit van het onderwijs en op welke manier zij dit beoordeelt. De inspectie gaat meer aandacht 

besteden aan instellingen die de basiskwaliteit op orde hebben maar waar zeker nog meer ontwikkeling 

mogelijk is. 

 

Tijdens de bijeenkomst van 30 september 2015 gaan we in op het concept van het nieuwe 

waarderingskader. Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek. Het doel hiervan is om te toetsen in hoeverre 

het nieuwe kader past bij de praktijk. Leden (en niet leden) worden gevraagd om vanuit eigen deskundigheid 

en ervaring feedback te geven. 

Voor: Leden en niet leden 

Toegang: gratis 

Datum: Woensdag 30 september 

Tijd: 17.00-20.00 uur (inloop vanaf 16.30) Plaats: CNV Onderwijs en CNV Schoolleiders 

Tiberdreef 4 Utrecht ( naast station Utrecht Overvecht) 

 

Aanmelden kan tot september 2015 via het emailadres: inspectie@cnv.nl onder vermelding van: 30 

september 2015 speciaal onderwijs 

 

Meer informatie over het waarderingskader: 

Binnen het waarderingskader zijn vijf kwaliteitsgebieden benoemd voor het funderend onderwijs: 

onderwijsresultaten, onderwijsproces, schoolklimaat en veiligheid, kwaliteitszorg en ambities en financieel 
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beheer. Naast deze vijf kwaliteitsgebieden is er een apart kwaliteitsgebied benoemd waar overige, niet bij de 

standaarden verwerkte wettelijke eisen zijn ondergebracht. 

Elke standaard is voorzien van een illustratieve toelichting (portret genoemd) waar instellingen zich mee 

kunnen vergelijken. 

Overige wettelijke vereisten 

 - Schoolklimaat en veiligheid 

- Financieel beheer 

- Kwaliteitszorg en ambitities 

- Onderwijs- resultaten 

- Onderwijs- proces 

- Kwaliteitsgebieden voor funderend onderwijs 

Je ontvangt voorafgaand aan de bijeenkomst een concept waarderingskader speciaal onderwijs. Wij 

verzoeken je vriendelijk dit van te voren door te lezen en vast te beslissen over welk kwaliteitsgebied je mee 

wilt praten. 

CNV Onderwijs CNV Schoolleiders 

Naar begin 
 

 

VO: Conferentie Op weg met Passend Onderwijs 
bron: steunpuntpassendonderwijs-vo.nl 

 

Op dinsdag 26 mei en woensdag 27 mei vindt de ‘Op weg met passend onderwijs’ conferentie plaats in De 

Werelt te Lunteren. Het Ministerie van OCW en het Steunpunt Passend Onderwijs VO organiseren deze 

conferentie gezamenlijk. De dagen zitten boordevol interessante presentaties, werksessies en ontmoetingen, 

speciaal voor medewerkers van samenwerkingsverbanden VO. 

Bekijk het volledige programma of schrijf je in via deze link. 

 

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 
 

 


