
Wat doet de stuurgroep Passend Onderwijs?
Wij luisteren naar de verhalen van leden en informeren 

over de ontwikkelingen in beleid en praktijk. Leden van de 

stuurgroep worden geprikkeld om initiatief te nemen in de 

realisatie van passend onderwijs. Waar nodig trekken wij 

aan de bel bij politiek en de raden. 

Voor welke belangen zet de stuurgroep 
Passend Onderwijs zich in?

Activiteiten voor en met leden.

Voorbeelden van activiteiten zijn:

• aanbieding van het 7 puntenplan aan 

 staatssecretaris Dijksma;

• protestbijeenkomst Nieuwegein 2011 

 (10.000 mensen uit en rond het onderwijs);

•  0-meting onder 1700 leden rond de voorbereiding op 

passend onderwijs;

• vele artikelen in Zorg Primair en twee themanummers 

 van dit blad;

• de introductie van het concept KRACHTleraar, een motor 

in elke school voor een geslaagde invoering van passend 

onderwijs en recent

• de lancering van MYPOP, een online instrument voor leden 

en niet leden om het eigen professionele ontwikkeltraject 

uit te werken.

Dit alles onder de motto’s: elk kind telt! Jij staat niet in je 

een(t)je! 

Meedenken, meepraten, meedoen.
Zowel leraren, schoolleiders, intern begeleiders, en 

ondersteuners, als medezeggenschapsorganen zijn bij de 

realisatie van passend onderwijs betrokken. 

De zeven kaderleden proberen vanuit een helikopterview naar 

de praktijkontwikkelingen te kijken, maar kunnen natuurlijk 

niet alles overzien. Veel leden hebben in de afgelopen jaren 

input geleverd. 

Een kleinere groep is daarbij betrokken als Panel Passend 

Onderwijs. Zij spreken zich uit over de werkplannen van de 

stuurgroep. Wil je lid worden van dit panel, registreer je van via: 

www.cnvo.nl/enquetes/belanghebbende-bij-passend-onderwijs

Stuurgroep Passend Onderwijs

Het thema passend onderwijs speelt dwars door alle onderwijssectoren en 
geledingen van CNV Onderwijs. De onderwijsinhoudelijke belangen van al het 
onderwijspersoneel rond dit thema worden daarom door een aparte stuurgroep 
behartigd. 

Informatie over het thema Passend Onderwijs en de werkzaamheden van de stuurgroep.
Iedereen kan de stuurgroep volgen via de tweewekelijkse nieuwsbrief ‘Eigenwijs, wijzer, wijst’. Daar is ook plaats voor 

eigen ervaringen van leden. Vink ‘passend onderwijs’ aan bij het maken van je profi el en je hebt direct toegang tot de 

nieuwsbrief. Mail voor rechtstreeks contact met de stuurgroep naar passendonderwijs@cnvo.nl. Vragen over rechtspositie 

rond dit thema? Bel 030-751 1003.


