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Uitslag onderzoek van DUO en AD  

Reactie voorzitter Stuurgroep 
 

Dinsdag kwamen 

onderwijsorganisatie DUO en het 

Algemeen Dagblad met de eerste 

resultaten van een onderzoek 

naar aanleiding van de start van 

Passend onderwijs, nu een jaar 

geleden. Voor iedereen die de 

ontwikkelingen in de afgelopen 

jaren heeft gevolgd, waren de 

uitkomsten niet vreemd. Ruim 

twee derde van de leerkrachten 

in het basis- en middelbaar 

onderwijs stelt dat kinderen die 

extra zorg nodig hebben in de 

klas te veel aandacht opslurpen, 

de klassen zijn te vol en er is te 

weinig hulp van onderwijs-

assistenten.  

In de afgelopen jaren is de 

Tweede Kamer voortdurend 

geïnformeerd over de voortgang 

van het proces en de 

staatssecretaris ontving van ‘links 

en rechts’ onderzoeksresultaten 

en aanbevelingen. Daaruit bleek 

dat vooral de leerkrachten er nog 

niet klaar voor waren, terwijl zij 

de spil in de veranderingen 

moesten worden. Uiteindelijk zijn 

zij notabene als laatsten in de rij 

betrokken en geïnformeerd over 

de veranderingen. Ook de 

ondersteuning van de leerkracht 

door bijvoorbeeld een 

onderwijsassistent werd destijds 

als knelpunt aangegeven (de 

klassen werden daarbij steeds 

voller). Er moet nu - na één jaar - 

nog heel veel gebeuren. Het 

succes (of de mislukking?) van 

zo’n grote verandering als 

Passend onderwijs, in primair, 

voortgezet en middelbaar 

beroepsonderwijs is op dit 

moment echt nog niet vast te 

stellen.  

Onderwijs Nederland heeft in 

maart 2012 laten zien en horen 

dat de onderwijsplannen die er 

toen lagen (o.a. een bezuiniging 

van € 300 miljoen) en de 

invoeringsdatum niet reëel 

waren. De onderwijsstaking, met 

50.000 leerkrachten in de ArenA 

zorgde voor een jaar uitstel: het 

werd 1 augustus 2014. Natuurlijk 

is er tussen 2012 en 2014 wel 

wat gebeurd. Er kwamen pilots 

met samenwerkingsverbanden, 

waar ervaring werd opgedaan 

door leerlingen met extra zorg op 

de reguliere basisschool te 

houden. Leerkrachten schoolden 

zich als specialist voor taal, 

rekenen of gedrag, om op die 

manier het hele team op een 

hoger plan te brengen.  Maar de 

veranderingen waren per 

regio/stad/samenwerkingsverban

d/school zo verschillend, dat het 

bijna ondoenlijk was om te 

constateren of we er een jaar 
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geleden allemaal tegelijk klaar voor waren.   

In ieder geval wordt de juf en meester voor de groep niet blij van (weer) negatieve berichtgeving rond 

Passend onderwijs. Wanneer duidelijke adviezen tot verandering van de ingezette plannen niet worden 

gehonoreerd en er over de rug van de leerkracht wordt gezegd dat het allemaal vanzelf goed gaat komen, 

voelt de leerkracht zich niet serieus genomen. Tijdens deze ‘verbouwing’ was er ook eens veel dat er 

tussendoor kwam en afleidde. Neem alleen al de nieuwe cao van vorig jaar. Jammer van de negatieve 

energie die dat bij alle betrokkenen opriep. Tegelijkertijd moest er ook meer aandacht komen voor muziek en 

bewegingsonderwijs. In het VMBO werd ook een interne reorganisatie doorgevoerd. Dat is allemaal te veel 

van het goede. Desondanks is er op de werkvloer keihard gewerkt en zijn vele, goede resultaten geboekt: 

hulde voor de leerkracht, die daarbij het kind niet uit het oog verloor. 

Hopelijk komt de boodschap bij de staatssecretaris over: geef ons meer tijd en meer handen in de klas. Dat 

verhoogt het slagingspercentage van deze omvangrijke onderwijsoperatie. Met uitspraken van 

staatssecretaris Dekker als ‘Leerkrachten hebben koudwatervrees bij de invoering van passend onderwijs’ en 

‘Het passend onderwijs  wordt vanzelf beter’, gaan we het niet redden. Leerkrachten voelen zich dan in de 

kou staan. Er komt echt meer voor kijken.                                                               

Voor CNV Onderwijs zijn de komende tijd twee dingen belangrijk: extra handen in de klas en inzetten op 

bijscholing van leraren om ze in staat te stellen met alle verschillende niveaus in de klas om te gaan.  

 
 
Herhaald artikel: 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 

 

 
 

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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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 waarin 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. Daar gaan we volgende week mee aan de slag! 

 

Naar begin 

 

CNVO 
Het was vanmiddag een drukte van belang op de activiteitenmarkt van CNV Connectief. Voor het eerst  

niet alleen ontmoeting en verbinding binnen onderwijs, maar nu waren ook veel leden van Overheid en 

publieke zaken alsmede Zorg en Welzijn aanwezig. Namens de stuurgroep waren Han Kooreman en Karen 

Mommers aanwezig. Het was een vruchtbare middag die ons weer veel nieuwe en verdiepte contacten heeft 

opgeleverd!  

 

Beleid/Politiek 
 

Samenwerkingsverbanden druk met veranderingen LWOO/PRO 

Bron: passendonderwijs.nl (2 sept 2015) 

De samenwerkingsverbanden passend onderwijs VO worden per 1 januari 2016 ook verantwoordelijk voor de 

toewijzing en bekostiging van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro). 

Deze zomer hebben de samenwerkingsverbanden hun plannen voor lwoo en pro uitgewerkt en opgeschreven 

in hun ondersteuningsplan. In het ondersteuningsplan staat hoe ze de procedure voor de toewijzing van lwoo 

en pro vormgeven, en of ze er via opting out voor kiezen om eigen criteria op te stellen voor lwoo. 

Samenwerkingsverbanden hadden tot 1 september jl. om hun ondersteuningsplan voor te leggen aan de 

ondersteuningsplanraad (de medezeggenschap). Eind dit jaar moet het plan afgestemd zijn, zodat de 

samenwerkingsverbanden op 1 januari kunnen beginnen met de toewijzing van lwoo en pro. 

 

Weet u al wat er binnen uw samenwerkingsverband gaat veranderen? Lees hier verder in de folder. 

 

Naar begin 

 

Kinderombudsman: passend onderwijs niet van de grond gekomen 

Bron: nrc.nl (8 september 2015) 

 

Leerlingen die extra zorg nodig hebben op de juiste plaats in het regulier onderwijs krijgen, blijft lastig. 

Duizenden kinderen zitten nog steeds thuis. 

Passend onderwijs is niet van de grond gekomen, concludeert kinderombudsman Marc Dullaert een jaar na 

de invoering van de wet daarvoor. Vandaag presenteert hij het rapport Werkt passend onderwijs? Stand van 

zaken een jaar na dato. 

Plaatsing van leerlingen loopt volgens Dullaert stuk op praktische bezwaren, maar hij ziet ook grote 

structurele problemen in het onderwijssysteem. “Als het ministerie, de scholen en de 

https://www.passendonderwijs.nl/nieuws/samenwerkingsverbanden-aan-de-slag-met-lwoo-en-pro/
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samenwerkingsverbanden de knelpunten niet aanpakken, gaat passend onderwijs nooit lukken.”Lees hier het 

volledige artikel . 

 

 

PO Raad blijft voorzichtig optimistisch over passend onderwijs 

Bron: poraad.nl (4 september 2015) 

 

De afgelopen dagen hadden diverse media aandacht voor een onderzoek van het AD en Duo 

Onderwijsonderzoek, waarin leraren aangeven hun leerlingen niet genoeg aandacht te kunnen geven. Hoewel 

leerkrachten het idee van passend onderwijs - meer speciale leerlingen in het regulier onderwijs - 

sympathiek vinden, vinden zij dat ze het niet naar tevredenheid uit kunnen voeren. De Telegraaf meldt zelfs 

dat scholen hun zorgplicht vermijden, door zorgleerlingen naar elkaar door te schuiven. 

De PO-Raad herkent de signalen van hoge werkdruk in het basisonderwijs, maar vraagt zich af in hoeverre 

het verband met passend onderwijs op zijn plaats is. Leerlingen zijn immers nog niet in grote getale van het 

speciaal naar het regulier onderwijs gegaan, zo blijkt uit cijfers van het ministerie van Onderwijs. De 

klassengrootte is de laatste jaren evenmin veranderd.  

Lees hier verder voor het volledige artikel. 

 

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!

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/09/08/passend-onderwijs-niet-van-de-grond-gekomen/
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/09/08/passend-onderwijs-niet-van-de-grond-gekomen/
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/po-raad-blijft-voorzichtig-optimistisch-over-passend-onderwijs
http://www.lannoocampus-academie.nl/gedragsproblemen-in-het-voortgezet-onderwijs/
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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 

 

 


