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7 punten plan onder de aandacht 

CNVO aanwezig bij Ronde 
Tafelgesprek Tweede Kamer 
 
Op dinsdag 16 juni vond er weer 
een Ronde Tafelgesprek in de 
Tweede Kamer plaats. De 
bedoeling van zo’n gesprek is dat 
‘de politiek’ betrokkenen uit het 
veld uitnodigt om over een 
onderwerp te praten. Dit keer 
ging het over de stand van zaken 
van Passend Onderwijs. Ook het 
CNVO was uitgenodigd en aan mij 
was gevraagd om onze achterban 
te vertegenwoordigen tijdens dit 
gesprek. Ik was te gast in de 
eerste van de drie ronden. 
Tegelijkertijd met mij aan tafel 
waren de voorzitter van de PO-
Raad, de voorzitter van de VO-
Raad, een bestuurder van de 
Aob, de directeur van het 
samenwerkingsverband regio 
Leiden, een bestuurslid van de 
AVS en een vertegenwoordiger 
van de landelijke vereniging van 
orthopedagogen. 
 
Namens het CNVO heb ik 
verhalen verteld uit de praktijk, 
die ik onder andere heb gekregen 
van leden die hebben gereageerd 
op de oproep in het 
Schooljournaal om over passend 
onderwijs in gesprek te gaan met 
onze voorzitter Joany Krijt. 
Ook heb ik gepleit voor een én én 
beleid: professionaliseren van 

leraren is belangrijk, zij zijn de 
spil in het onderwijs aan de 
leerling. Maar daarnaast zijn ook 
handen in de klas nodig. Dit alles 
gebaseerd op het 7 punten plan 
waar de Stuurgroep Passend 
Onderwijs voor staat. 
De politici waren zeer 
geïnteresseerd in het standpunt 
van het CNVO en naar onze 
ervaringen uit de praktijk. Onze 
pleidooi sloot het meest aan bij 
het pleidooi van de VO-Raad 
(geen bureaucratie en meer hulp 
op de werkvloer) en de roep van 
de orthopedagogen om meer 
multidisciplinair overleg in een 
vroeg stadium van signalering.  
 
Door dit Ronde Tafel Gesprek ben 
ik me weer heel goed bewust 
geworden van het belang van 
jullie mening!  
Weet ons te vinden, wij kunnen 
jullie ervaringen verder brengen 
en nemen deze mee waar het 
kan!  
Vertel ons over je successen en 
vertel ons over de valkuilen van 
Passend Onderwijs.  
 
Karen Mommers 
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Afscheid Katalin de Kleuver 

We gaan onze voorzitter heel erg missen! 
 
Wie onze stuurgroep een beetje kent, weet dat wij de afgelopen jaren een bijzonder bevlogen voorzitter 
hebben gehad in de persoon van Katalin de Kleuver. Zij heeft ons de afgelopen jaren met veel enthousiasme, 
werklust en een heldere blik door de aanloop naar Passend Onderwijs geloodst. Daarbij had zij goede ideeën, 
analytisch vermogen en een goede kijk op de onderwijspraktijk. 
Helaas is zij door verandering van baan en woonomgeving niet meer in staat zich volledig voor haar werk als 
voorzitter in te zetten. En omdat half werk niet bij haar past, heeft Katalin besloten zich terug te trekken als 
voorzitter en stuurgroeplid.  
In juni hebben we samen geluncht en met passende cadeaus hebben we afscheid van Katalin genomen. 
Dank je wel Katalin voor de vele uren die je je hebt ingezet voor CNV Onderwijs!  
 
De komende tijd gaat Han Kooreman het voorzitterschap van onze stuurgroep op zich nemen. In het jaar dat 
voor ons ligt gaan we ons als stuurgroep oriënteren op onze rol binnen het CNVO. Nu Passend Onderwijs al 
bijna een jaar een feit is, willen we opnieuw vaststellen waar we voor staan en wat daarbij een passende plek 
is binnen onze vereniging. Na de vakantie gaan we hier hard mee aan de slag. 
 
Naar begin 
 

 

 

  

 
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 
Kleis Lageveen  
Lena de Man 
Karen Mommers (eindredactie) 
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Beleid/Politiek 
 
SP Onderzoek: Leraren Speciaal Onderwijs vinden werkdruk veel te hoog. 
Bron: nrc.nl (29 juni 2015) 
 
De meeste leraren in het speciaal onderwijs vinden de werkdruk veel te hoog. Dit komt doordat de klassen 
groter worden en de problematiek van de leerlingen ernstiger. Dat concludeert de SP na eigen onderzoek 
onder ruim 700 leraren. 
Kinderen die door een handicap, chronische ziekte, of stoornis niet naar een gewone basisschool kunnen, 
krijgen les op gespecialiseerde scholen. Sinds dit schooljaar zijn daarvoor de regels veranderd: kinderen met 
een lichte beperking moeten tegenwoordig naar een ‘gewone school’, waar ze wat extra begeleiding krijgen. 
Via deze link lees je het volledige artikel. 
 
Naar begin 

 
Naar aanleiding van Algemeen Overleg in Tweede Kamer sturen PO-Raad 
en VO-Raad een brief 
Bron: lecso.nl (25 juni 2015) 
 
In aanloop naar het algemeen overleg van 30 juni over passend onderwijs stuurden de PO-Raad en VO-raad 
een brief naar de tweede kamer. Daarin vragen ze de kamer: 
- Nadrukkelijke monitoring op kwaliteit en effectiviteit van geboden ondersteuning. 
- Signalen uit gebieden met krimp en verevening serieus te nemen. 
- Bovenregionale samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp nadrukkelijk te stimuleren. 
- Recente afspraken rond  ernstig meervoudig beperkte leerlingen goed te volgen. 
Lees hier het volledige artikel met de brief in de bijlage. 
 
 

Zevende voortgangsrapportage Passend Onderwijs online 
Bron: passendonderwijs.nl (12 juni 2015) 
 
Het eerste jaar passend onderwijs is goed verlopen. Scholen en samenwerkingsverbanden zijn hard aan het 
werk om passend onderwijs vorm te geven. Veel samenwerkingsverbanden hebben de procedures op papier 
in orde. De uitdaging is nu met deze procedures daadwerkelijk maatwerk te bieden voor leerlingen. Daarom 
staat de komende periode in het teken van het doorontwikkelen van passend onderwijs. Dat is de 
belangrijkste boodschap van de zevende voortgangsrapportage passend onderwijs, die op 12 juni 2015 is 
aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. 
Klik hier om de volledige rapportage te lezen. 
 

Factsheet diabeteszorg primair onderwijs 
Bron: lecso.nl (juni 2015) 
 
In deze factsheet leest u het juridische kader en de praktische bekostigingsmogelijkheden voor diabeteszorg 
in het primair onderwijs. In aanvulling op deze factsheet wordt een handreiking medisch handelen ontwikkeld 
voor de concrete uitwerking van diabeteszorg op school. 
Hier lees je de volledige factsheet. 
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De Werkvloer 

 

Kwaliteit kan niet zonder enige vorm van bureaucratie 
Bron: passendonderwijs.nl (25 juni 2015) 
 
Zijn procedures rond leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte bureaucratisch? Daarover verschillen 
docenten, intern begeleiders en ouders van mening. Dat blijkt uit onderzoek van het Kohnstamm Instituut 
over bureaucratie in de periode vóór augustus 2014. Over het algemeen vonden de deelnemers aan het 
onderzoek de administratie en het overleg rond leerlingenzorg tijdrovend, maar ook nuttig. Gesprekken met 
ouders springen er zelfs uit als ‘zeer nuttig’. Maar sommige deelnemers ervoeren wel degelijk veel 
bureaucratie bij hun taken rond leerlingenzorg. Deelnemers ervoeren minder bureaucratie als er minder 
externe druk was en ze meer het gevoel hadden zelf zeggenschap te hebben over de uit te voeren taken en 
voldoende deskundig te zijn. Het volledige artikel lees je verder via deze link. 
 
Naar begin 
 

Uit de Media 
 

Voor wie van cijfers houdt: nieuwe kengetallen! 
Bron: swv.passendonderwijs.nl (2015) 
 
Bekijk de website! 
 
Naar begin 
 

Lekker lezen in de vakantie? Boek: Passend Onderwijzen 
Bron: lannocampus.nl (2015) 
 
Passend onderwijs kan alleen een succes worden wanneer leerkrachten hier vanuit hun vakmanschap 
invulling aan kunnen geven. Dit vakmanschap wordt gevormd door kennis en ervaring, maar ook door de 
'feeling' van de leerkracht, die vaak gedurende vele jaren in de praktijk wordt opgebouwd. 
Dit boek bevat geen kant-en-klare oplossingen voor allerlei gedragsproblemen, maar laat aan de hand van 
praktijkervaringen zien hoe je, soms door heel simpele handelingen, je vakmanschap vergroot. Door je 
bewust te zijn van de invloed die je zelf uitoefent op de leerlingen en door proactief te handelen, kun je als 
leerkracht probleemgedrag voorkomen en een goede werksfeer opbouwen. 
Peter Mol laat op veelal humoristische wijze zien dat theorie oké is als het klopt met wat in de praktijk al lang 
is uitgevonden. Onderwijs is in de eerste plaats het vakmanschap van de man of vrouw die voor de klas 
staat. Dit vakmanschap is niet af te dwingen of te vatten in regels, procedures of plannen van bovenaf, maar 
kan wel gestimuleerd en gefaciliteerd worden. Dit boek is daarbij een welkome inspiratiebron. 
Klik hier om door te gaan naar de website. 
 
Naar begin 
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Agenda 
 

Gedragsproblemen aanpakken in het voortgezet onderwijs 
Bron: lannoocampus-academie.nl 
 
Op dit congres komt op een praktische manier aan de orde hoe je als leraar en leerlingbegeleider in het 
Voortgezet Onderwijs om kunt gaan met kinderen die probleemgedrag vertonen, al dan niet als gevolg van 
een stoornis. Hoe je orde houdt in de klas en wat je kunt doen als kinderen probleemgedrag vertonen. 
 
Aan de orde komen ook groepsdynamica en specifiek gedrag bij stoornissen als Autisme, ADHD en ODD. 
Verder wordt ingegaan op motivatietechnieken voor pubers, pedagogische tact en pedagogisch 
vakmanschap.   
Datum: donderdag 17 maart 2016 
Waar: In de Jaarbeurs te Utrecht. 
Meer lezen of opgeven? Klik dan hier!
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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 
 

 


