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Knelpunten Passend Onderwijs 

Wat speelt er op de 
werkvloer? 
 

Onlangs ontving de stuurgroep 

Passend Onderwijs van de 

sectorraad Primair Onderwijs een 

notitie die gemaakt was door de 

werkgroep onderwijszorg. Deze 

notitie is besproken door de 

sectorraad PO. Met het 

doorsturen van de notitie vraagt 

de sectorraad ons om aandacht te 

hebben voor de vele knelpunten 

die voortkomen uit de invoering 

van de wet Passend Onderwijs. 

 

Personeel: 

Genoemd worden de dreigende 

opheffing van scholen voor 

speciaal basisonderwijs. Ook de 

bezuinigingen, vooral in genoemd 

sbo en speciaal onderwijs, 

hebben invloed op de 

groepsgrootte op deze scholen. 

Dit verhoogt de werkdruk. Maar 

ook scholing is nodig. En dat 

zorgt ook voor 

werkdrukverzwaring naast het 

werk in de groep. 

 

Leerlingen: 

Leerlingen met een beperking 

komen in een reguliere 

basisschool aandacht te kort en 

tegelijkertijd kun je dat ook voor 

hun medeleerlingen zeggen. De 

school mist ondersteunende 

deskundigen zoals 

orthopedagogen, 

onderwijsassistenten met 

verzorgingsdiploma of 

maatschappelijk werkers. 

 

Toelatingsprocedure: 

Veel onduidelijkheid in de 

verwijzing, budgettering, onstaan 

van veel nieuwe commissies, 

kortom een grote toename van 

de bureaucratie. 

 

Graag wil de stuurgroep Passend 

Onderwijs ervaringen horen van 

iedereen op de werkvloer. 

Specifieke ook van mensen uit 

het VO en MBO. Speelt 

bovenstaande in ook zo 

dringende mate voor jullie? Alleen 

door ervaringen te delen, je 

zorgen te melden of ons gewoon 

(schrijnende) voorbeelden te 

vertellen, kunnen we werken aan 

goede aandacht voor deze 

knelpunten. Mail ons! 

passendonderwijs@cnvo.nl 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF CNV ONDERWIJS PASSEND ONDERWIJS NUMMER 3, 5 MAART 2015 

  

 

Eigen wijs,  
             wijzer, wijst 

IN DIT NUMMER 

 
DE VERENIGING 
conferentie gaat niet door 

BELEID/POLITIEK 

DE WERKVLOER 

 

UIT DE MEDIA 

 

AGENDA 

 

LEES VERDER 

Halfmaandelijks overzicht 

 

 



 

2 

NIEUWSBRIEF CNV ONDERWIJS PASSEND ONDERWIJS NUMMER 3, 5 MAART 2015 

 

 
 

Te weinig aanmeldingen 

Conferentie ‘ Passend Onderwijs-hoe doe je 
dat?’ gaat niet door 
 

Wat jammer! Een aantal mensen uit onze werkgroep was al een tijd druk in de weer met de voorbereidingen 

van de mini-conferentie. Helaas zijn er te weinig aanmeldingen om de conferentie door te laten gaan.  

 

Is het de werkdruk? Alweer een woensdagmiddag? Of het gevoel dat je Passend Onderwijs niet in je eentje 

kunt doen maar je hele team daarvoor nodig hebt?  

We horen het graag – in deze nieuwsbrief vind je ons e-mailadres. 

 

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) 

   



 

3 

NIEUWSBRIEF CNV ONDERWIJS PASSEND ONDERWIJS NUMMER 3, 5 MAART 2015 

 

Beleid/Politiek 
 

Brochure: Medische zorg voor kinderen in het onderwijs 

Bron: passendonderwijs.nl (27 februari 2015) 

 

Soms hebben kinderen ook (medische) zorg nodig tijdens de onderwijsuren, zoals begeleiding, persoonlijke 

verzorging of verpleging. Voorheen werd deze zorg betaald vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

(AWBZ). Sinds 1 januari 2015 wordt (medische) zorg aan kinderen vergoed op basis van de Jeugdwet, de 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, de Wet langdurige zorg (Wlz) en een gewijzigde 

Zorgverzekeringswet. 

 

Wat betekenen al deze veranderingen voor het aanvragen van extra (medische) zorg? En bij wie kun je 

hiervoor terecht? In deze brochure je er meer over. 

 

Naar begin 

 

Extra ondersteuning voor scholen met asielzoekerskinderen 

Bron: poraad.nl (26 februari 2015) 

 

De PO-Raad gaat samen met LOWAN, het centrum dat ondersteuning biedt aan scholen die het eerste 

opvangonderwijs aan nieuwkomers verzorgen, schoolbesturen en hun scholen ondersteunen. Zij slaan de 

handen ineen omdat scholen extra ondersteuning nodig hebben vanwege de toestroom van het aantal 

asielzoekerskinderen. De PO-Raad vindt het van belang dat het onderwijs aan asielzoekers en nieuwkomers 

goed geregeld is. 

Lees verder op de website van de PO-Raad. 

 

 

LWOO en PRO in passend onderwijs – brochure  

Bron: passendonderwijs.nl (14 februari 2015) 

 

In de komende jaren worden het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) 

geleidelijk ingepast in de systematiek van passend onderwijs. Voor alle vo-scholen en de 

samenwerkingsverbanden vo betekent dit dat er veranderingen zullen zijn. Daarin zitten discussies, kansen 

en keuzes. In deze notitie worden de achtergronden en veranderingen belicht (hoofdstuk 1-3) en wordt een 

handreiking geboden om binnen de school en het samenwerkingsverband beleid te bepalen over de positie 

van het lwoo en pro (hoofdstuk 4-5). Klik op deze link om de brochure te downloaden. 

 

De Werkvloer 

 

Nieuwsbrief Nederlands Jeugd Instituut 

(bron: nji.nl) 

 

Met de gratis Nieuwsbrief Jeugd houdt het Nederlands Jeugdinstituut u wekelijks per e-mail op de hoogte van 

actuele ontwikkelingen in de jeugdsector. De Nieuwsbrief Jeugd biedt een neutrale weergave van 

nieuwsfeiten en vertegenwoordigt niet de visie van het Nederlands Jeugdinstituut. Inmiddels zijn er al ruim 

17.000 mensen die deze nieuwsbrief ontvangen. Kijk verder op de website voor meer informatie en 

http://www.passendonderwijs.nl/brochures/medische-zorg-voor-kinderen-het-onderwijs/
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/extra-ondersteuning-voor-scholen-met-asielzoekerskinderen
http://www.passendonderwijs.nl/wp-content/uploads/2015/02/Handreiking-LWOO-PRO-passend-onderwijs.pdf
http://www.nji.nl/nl/Publicaties/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrief-Jeugd
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aanmelden voor de nieuwsbrief. 

 

Naar begin 

 

Uit de Media 
 

Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel over registratie 

ontwikkelingsperspectief 

Bron: passendonderwijs.nl (4 februari 2015) 

 

De Eerste Kamer heeft op 3 februari het wetsvoorstel registratie ontwikkelingsperspectief aangenomen. Dit 

wetsvoorstel regelt dat scholen in de leerlingenadministratie moeten registreren voor welke periode een 

leerling een ontwikkelingsperspectief heeft, en welke leerlingen op een orthopedagogisch didactisch centrum 

zijn geplaatst. Verder gaan de epilepsiescholen en instellingen voor cluster 1 en 2 registreren welke 

leerlingen zij buiten hun eigen instelling begeleiden. De nieuwe wet gaat op 1 augustus 2015 in. 

 

Naar begin 

 

Website uaanzet.nl online 

Bron: lecso.nl (16 februari 2015) 

 

Sinds een paar weken is de website www.uaanzet.nl live. De website is voor iedereen die privé of 

professioneel te maken heeft met autisme. De site biedt mensen ongeacht hun functie of rol in de 

samenleving praktische informatie om beter met mensen met autisme om te gaan, hen te ondersteunen en 

te begrijpen. De website is ontwikkeld door de onafhankelijke werkgroep Vanuit autisme bekeken, waarin 

mensen met en zonder autisme samenwerken 

Klik hier om door te gaan naar de website. 

 

Naar begin 

 

Agenda 
 

De overstap naar een nieuw klas is keihard werken! Lezing van autisme-

deskundige Rob Broersen 

Bron: passendonderwijs.nl 

 

Een nieuwe school of studie. Dat is de keuze waar groep 8-leerlingen, examenkandidaten en hun ouders nu 

voor staan. Die overgang naar een andere school is voor elke leerling spannend. Maar die spanning is niet te 

vergelijken met wat leerlingen met autisme voelen. Autismedeskundige Rob Broersen: “Er komen zo veel 

veranderingen op ze af. Een nieuw gebouw, nieuwe leerlingen en andere docenten. Dat is even hard werken! 

Het kost veel energie om al die veranderingen een plek te geven.” 

Broersen spreekt op 4 maart op de thema-avond ‘Overstap van basisschool naar middelbare school met 

autisme’ van oudervereniging Balans in Diemen. Hij praat over de overgang van basisschool naar de 

middelbare school of van daaruit naar mbo/hbo en geeft tips voor ouder, leraar en kind. 

 

Meer lezen of opgeven? Klik dan hier

http://www.uaanzet.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/nieuws/autismedeskundige-rob-broersen-de-overstap-naar-een-nieuwe-school-keihard-werken/
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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 

 

 


