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Inleiding	  
De	  stuurgroep	  Passend	  Onderwijs	  is	  alweer	  een	  tijd	  aan	  het	  werk	  als	  de	  Themagroep	  
Passend	  Onderwijs.	  Voorheen	  werd	  je	  door	  ons	  geïnformeerd	  via	  onze	  maandelijkse	  
nieuwsbrief.	  Hierin	  plaatsten	  we	  berichten	  over	  de	  laatste	  ontwikkelingen	  rondom	  Passend	  
Onderwijs,	  tips	  voor	  congressen	  en	  verwijzingen	  naar	  interessante	  websites	  of	  artikelen.	  
Omdat	  onze	  rol	  ook	  veranderd	  is,	  veranderen	  we	  nu	  ook	  de	  manier	  van	  informeren.	  
Via	  de	  website	  van	  CNV	  Onderwijs	  kun	  je	  deze	  nieuwsbrief	  lezen	  en	  ook	  via	  de	  
nieuwsbrieven	  van	  de	  sectorraden	  kunt	  u	  doorklikken	  naar	  deze	  info.	  	  
De	  grootste	  verandering	  is	  dat	  je	  de	  nieuwsbrief	  dus	  niet	  meer	  in	  de	  mailbox	  ontvangt.	  Het	  
goede	  nieuws	  is,	  dat	  je	  maandelijks	  (weer)	  geïnformeerd	  wordt	  vanuit	  onze	  Themagroep.	  
	  
Wie	  zijn	  wij?	  
Op	  dit	  moment	  hebben	  de	  volgende	  leden	  zitting	  in	  de	  Themagroep:	  
-‐	  Han	  Kooreman,	  voorzitter	  
-‐	  Annemarie	  Bruurmijn,	  secretaris	  
-‐	  Kleis	  Lageveen,	  lid	  
-‐	  Wim	  van	  Deijk,	  lid	  	  
-‐	  Lena	  de	  Man,	  lid	  
-‐	  Karen	  Mommers,	  lid	  
-‐	  Renilde	  van	  Driel	  	  lid	  
-‐	  Kyra	  Keybets,	  lid	  
-‐	  Myriam	  Biekens,	  lid	  
-‐	  Marjolein	  Hoekstra,	  lid	  
	  
Vers	  van	  onze	  pers!	  
Er	  is	  een	  zeer	  verhelderende	  folder	  gemaakt	  met	  de	  naam:	  Wegwijs	  in	  Passend	  Onderwijs.	  
De	  informatie	  in	  de	  folder	  is	  bedoeld	  om	  medewerkers	  	  in	  het	  primair	  onderwijs	  inzicht	  te	  
geven	  waar	  en	  door	  wie	  besluiten	  worden	  genomen	  aangaande	  Passend	  Onderwijs.	  Dat	  
gebeurt	  op	  diverse	  plekken;	  het	  meest	  eenvoudige	  voorbeeld	  is	  binnen	  de	  
medezeggenschapsraad,	  maar	  er	  is	  ook	  overleg	  binnen	  jouw	  scholenstichting,	  binnen	  en	  
tussen	  samenwerkingsverbanden,	  en	  natuurlijk	  is	  er	  ook	  landelijk	  overleg.	  Binnenkort	  is	  de	  
folder	  op	  de	  website	  te	  zien	  (en	  te	  downloaden).	  Ook	  in	  het	  Schooljournaal	  zal	  er	  een	  artikel	  
aan	  worden	  gewijd.	  
	  
Tussenrapportage	  landelijke	  begeleidingscommissie	  personele	  gevolgen	  Passend	  
Onderwijs	  
De	  activiteiten	  van	  de	  commissie	  sinds	  haar	  aanstelling	  in	  2013,	  inclusief	  een	  overzicht	  van	  
de	  signalen	  die	  de	  commissie	  ontving	  en	  een	  duiding	  ervan.	  
Klik	  hier	  om	  de	  volledige	  rapportage	  te	  lezen.	  
	  
Terugblik	  bijeenkomst	  onderwijs	  aan	  vluchtelingenkinderen	  (juni	  2016)	  
CNV	  Onderwijs	  zet	  zich	  in	  om	  het	  onderwijs	  aan	  vluchtelingenkinderen	  in	  alle	  sectoren	  zo	  
optimaal	  mogelijk	  te	  laten	  zijn.	  Niet	  alleen	  is	  CNV	  Onderwijs	  betrokken	  bij	  advisering	  
hierover	  aan	  de	  onderwijsraad,	  ook	  werd	  een	  druk	  bezochte	  bijeenkomst	  georganiseerd	  in	  
Heumensoord	  en	  was	  er	  op	  6	  juni	  jl.	  een	  vervolgbijeenkomst.	  Bij	  de	  organisatie	  hiervan	  
waren	  ook	  de	  PO-‐Raad,	  LOWAN	  en	  professor	  Maaike	  Hajer	  (Hogeschool	  Utrecht)	  betrokken.	  
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Negende	  voortgangsrapportage	  Passend	  Onderwijs	  
In	  de	  voortgangsrapportage	  worden,	  samengevat,	  de	  volgende	  punten	  beschreven:	  
-‐	  De	  inpassing	  van	  het	  leerwegondersteunend	  onderwijs	  (lwoo)	  en	  het	  praktijkonderwijs	  
(pro)	  in	  passend	  onderwijs	  is	  een	  feit.	  Voor	  een	  verdere	  inpassing	  van	  lwoo	  en	  pro	  wordt	  de	  
manier	  waarop	  de	  middelen	  over	  de	  samenwerkingsverbanden	  worden	  verdeeld	  aangepast.	  
De	  middelen	  worden	  niet	  verevend;	  er	  wordt	  de	  komende	  tijd	  verder	  gewerkt	  aan	  een	  
alternatief	  model.	  Na	  de	  zomer	  worden	  gesprekken	  gevoerd	  met	  scholen	  en	  
samenwerkingsverbanden	  over	  dit	  model,	  en	  over	  de	  manier	  waarop	  de	  landelijke	  criteria	  
zullen	  worden	  losgelaten.	  
-‐	  Op	  13	  juni	  2016	  is	  het	  Thuiszitterspact	  ondertekend	  door	  de	  ministeries	  van	  OCW,	  VWS,	  
VenJ,	  de	  VNG,	  PO-‐Raad	  en	  VO-‐Raad.	  De	  gezamenlijke	  ambitie	  is	  dat	  er	  in	  2020	  geen	  enkel	  
kind	  langer	  dan	  drie	  maanden	  thuiszit	  zonder	  passend	  aanbod.	  De	  landelijke	  aanjager	  van	  dit	  
pact	  is	  Marc	  Dullaert.	  
-‐	  De	  landelijke	  cijfers	  laten	  zien	  dat	  meer	  leerlingen	  een	  plek	  krijgen	  in	  het	  reguliere	  
onderwijs	  en	  dat	  het	  aantal	  leerlingen	  in	  het	  (voortgezet)	  speciaal	  onderwijs	  en	  speciaal	  
basisonderwijs	  is	  gedaald.	  Ook	  het	  aantal	  leerlingen	  met	  lwoo	  daalt;	  het	  aantal	  leerlingen	  in	  
het	  praktijkonderwijs	  stijgt	  licht.	  
-‐	  Op	  steeds	  meer	  plekken	  wordt	  verdergaande	  samenwerking	  verkend	  tussen	  scholen	  voor	  
regulier	  en	  speciaal	  onderwijs.	  Ook	  de	  samenwerking	  tussen	  het	  onderwijs	  en	  gemeenten	  op	  
het	  terrein	  van	  de	  jeugdhulpverlening	  komt	  op	  gang,	  maar	  het	  komen	  tot	  een	  gezamenlijke	  
aanpak	  kost	  veel	  tijd.	  
Samenwerkingsverbanden	  werken	  aan	  het	  bestrijden	  van	  onnodige	  bureaucratie,	  de	  
vormgeving	  van	  het	  kwaliteitsbeleid	  en	  het	  verbeteren	  van	  het	  intern	  toezicht.	  
	  
Via	  deze	  link	  kun	  je	  gehele	  voortgangsrapportage	  downloaden.	  
	  
	  
CNV	  Onderwijs	  in	  gesprek	  met	  Kamerlid	  Paul	  van	  Meenen	  (D66)	  
Via	  onderstaande	  link	  kun	  je	  een	  radio	  item	  terugluisteren;	  het	  gaat	  om	  onder	  andere	  een	  
discussie	  over	  de	  stand	  van	  zaken	  van	  Passend	  Onderwijs.	  
http://www.nporadio1.nl/sportzomer-‐2016/onderwerpen/362876-‐in-‐het-‐nieuws-‐kritiek-‐op-‐
passend-‐onderwijs	  
	  
	  


