
HOE GAAN 
WE VERDER?

norm kunnen worden opgesteld voor de ondersteuning 
die elke school moet geven. Tevens wordt er gepleit 
voor een landelijke procedure voor TLV-aanvragen. Met 
deze aanpassingen zouden ‘quick wins’ behaald moeten 
worden in de organisatie van passend onderwijs.
Deze aanpassingen zijn voor SWV de Eem niet 
spannend, aangezien we met het Informatiepunt 
Passend Onderwijs voor Ouders (het IPPOO) het eerste 
samenwerkingsverband in Nederland waren met een 
onafhankelijk oudersteunpunt. SWV V(S)O Eemland 
heeft interesse getoond om aan te haken bij ons 
‘IPPOO’. De landelijke normen zijn voor een beleidsrijk 
samenwerkingsverband als dat van ons ook geen grote 
uitdaging.

De tweede trend gaat over een veel fundamentelere 
vraag naar de bedoeling van passend onderwijs en zet 
de stip op de horizon stevig neer:
“Inclusiever onderwijs als missie voor de lange termijn”

Helaas zit ik, in plaats daarvan, nu achter mijn laptop om 
deze column te typen en zal ik proberen op te schrijven 
wat ik graag met jullie had willen delen. Ik zal verder niet 
teveel aandacht besteden aan deze bijzondere corona 
tijd, die inmiddels onze dagelijkse werkelijkheid is. Maar 
ik moet natuurlijk nog wel iets zeggen over onze inzet 
op en voor de scholen. Wij blijven op het standpunt, dat 
onze mensen potentiële multiverspreiders zijn doordat 
ze op meerdere  scholen komen en veelvuldig in contact 
zijn met volwassenen. Tot de herfstvakantie volgen we 
het dringende advies van de overheid en werken wij 
vanuit huis. Alle bijeenkomsten vinden digitaal plaats.
Rond de herfstvakantie zal het vervolg beleid bepaald 
en gecommuniceerd worden.

Waar ik het echt over wil hebben is waar we van zijn: 
‘passend onderwijs’.
Sinds de invoering van passend onderwijs en de 
inrichting van de nieuwe samenwerkingsverbanden ligt 
passend onderwijs al onder de loep. Maar dit jaar in het 
bijzonder aangezien de Evaluatie Passend Onderwijs 
is uitgekomen en we op weg zijn naar het definitieve 
kabinetsstandpunt Evaluatie Passend Onderwijs en de 
commissievergadering daarover die nu gepland staat 
op maandag 16 november a.s. In de maanden daarna 
zal de verdere toekomst worden bepaald van passend 
onderwijs.

WAT KUNNEN WE IN GROTE LIJNEN 
VERWACHTEN?
De eerste trend is dat gezocht wordt naar 
aanpassingen in de organisatie van passend 
onderwijs, die gesignaleerde problemen kunnen 
verhelpen. Om de positie van ouders te verbeteren, 
zou elk samenwerkingsverband een onafhankelijk 
oudersteunpunt moeten inrichten. Om het effect van 
ondersteuning op scholen te vergroten zou duidelijker 
kunnen worden omschreven voor welke leerlingen het 
beleid nu eigenlijk bedoeld is, en zou een landelijke 
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Wat had ik graag willen zeggen: 

 ‘Wat fijn, dat ik jullie allemaal weer kan zien! En dat we 

elkaar, al is het op afstand, kunnen ontmoeten.’

Waar ik het echt over 
wil hebben is waar  
we van zijn: 
‘passend onderwijs’.



Vanuit de maatschappij, ouders en het onderwijs 
wordt de roep om inclusiever onderwijs en minder 
strak gescheiden systemen, tussen regulier en speciaal 
onderwijs, maar ook tussen onderwijs en zorg, sterker. 
Wetten en internationale verdragen zetten eveneens 
daartoe aan. Artikel 24 van het VN-verdrag Handicap 
bepaalt bijvoorbeeld dat kinderen en jongeren met 
een handicap niet op basis van hun handicap mogen 
worden uitgesloten van het algemene onderwijssysteem. 
Ook moeten staten waarborgen dat personen met een 
handicap toegang hebben tot inclusief, hoogwaardig 
en gratis basisonderwijs en tot voortgezet onderwijs 
en wel op basis van gelijkheid met anderen in de 
gemeenschap waarin zij leven; dus thuisnabij. De Wet 
gelijke behandeling op grond van handicap of chronische 
ziekte vraagt van scholen dat zij naar gelang de behoefte 
van het kind of de jongere doeltreffende aanpassingen 
verrichten. Ook de Onderwijsraad roept in zijn advies 
op om het onderwijs stapsgewijs steeds inclusiever te 
maken.

Het overkoepelende doel van het inclusieve gezichtspunt 
is dat elke leerling perspectief heeft op de arbeidsmarkt, 
vervolgonderwijs of dagbesteding, en wordt voorbereid 
op een gelijkwaardige deelname aan de samenleving. 

Het onderwijs heeft hierin een principiële opdracht: 
kinderen en jongeren dienen op gelijkwaardige wijze bij 
publiek bekostigde scholen onderwijs te kunnen volgen 
dat aansluit bij hun capaciteiten. Daarnaast dient het 
onderwijs de drie kerntaken kwalificatie, socialisatie en 
persoonsvorming van de leerling te realiseren, zodat de 
leerling zijn of haar plek binnen de samenleving vindt.”

En hier ligt de werkelijke uitdaging voor de 
komende jaren voor scholen, schoolbesturen en 
samenwerkingsverbanden. Deze missie vraagt 
om een uitgewerkte visie op onderwerpen als de 
samenwerking tussen regulier en speciaal (basis)
onderwijs, de handelingsbekwaamheid van leraren, 
de aansluiting tussen voorschool, primair, voortgezet 
en beroepsonderwijs, de samenwerking met welzijn 
en jeugdzorg, het ontwerp en de inrichting van 
schoolgebouwen.Nog meer dan bij de start van passend 
onderwijs vraagt dit om een goede doordenking van de 
inhoudelijke richting, een integrale ontwikkeling voor de 
jeugd. 

Binnen SWV de Eem staan we met een stevige basis 
voorgesorteerd om deze missie verder aan te gaan. Wie 
gaat voorop?

Inclusiever onderwijs als missie voor de  
lange termijn.



KORTE IMPRESSIE  
ONTWIKKELINGEN  

PROJECT HOOG- 
BEGAAFDHEID

Dick Rasenberg en Leontien van der Leeden 
4 september 2020

Wat een energie en betrokkenheid op het onderwerp 
hebben we de laatste maanden ervaren. Alle gebieden 
zijn volop aan de gang! Ieder op zijn eigen inventieve 
wijze. Ter informatie en inspiratie een korte impressie 
van de ontwikkelingen: 

AMERSFOORT
De aanpak wordt Amersfoort breed ingestoken. Via 
bestuurlijk- en directieoverleg wordt het plan nader 
uitgewerkt.
 
LEUSDEN / ACHTERVELD
Om tegemoet te komen aan de hoogbegaafde 
leerlingen en hen zo thuisnabij als mogelijk onderwijs 
te geven wordt gestreefd naar het opzetten van drie 
verrijkingsgroepen. Centraal staan o.a. het werken 
aan hogere denkvaardigheden, trainen executieve 
functies, samenwerken met peers, ruimte, herkenning 
en erkenning van het ‘anders zijn’. Ook het leren met 
elkaar heeft een belangrijk onderdeel in het project. 
De HB-profielschool ‘t Ronde is in positie gebracht 
om haar kennis te delen met de andere scholen. Zes 
talentbegeleiders worden opgeleid. Een projectgroep is 
ingericht en een peiling wordt uitgevoerd.

NIEUWLAND
Ook Nieuwland zet in op zo thuisnabij als mogelijk 
ondersteuning bieden aan de hoogbegaafde leerling. 
Naast een stevige basis op alle scholen worden 
bovenschoolse plusklassen beschikbaar gesteld. Ook 
vroegtijdig kunnen signalering en handelen, volgens 
schoolbrede afspraken is een doel. De jeugdarts en 
voorschoolse voorzieningen worden nauw betrokken. 
Expertise van Feniks Talent / STEQ wordt aangetrokken 
vanuit de subsidietoelage.

SOEST / SOESTERBERG
Vertegenwoordigers van de vier schoolbesturen hebben 
een professionele leergemeenschap (PLG) gevormd. 
Met elkaar is de hoogbegaafde doelgroep nader geduid. 
Vanuit gezamenlijkheid wordt een visiedocument met 
strategiebepaling ontwikkeld. De komende periode 
wordt tevens benut om het huidige aanbod op de 
scholen te analyseren. 

SPAKENBURG / BUNSCHOTEN / EEMDIJK
Al jaren is er een bovenschoolse klas voor hoogbegaafde 
(HB) leerlingen en een bovenschoolse HB-plusklas 
voor dubbel-bijzondere leerlingen (vanaf groep 5). In 
samenwerking wordt bestaand beleid uitgebouwd 
en aanbod geborgd. Op schoolniveau is nog een 
kwaliteitsslag te maken. Gestreefd wordt om op alle 
scholen aanbod voor hoogbegaafde leerlingen voor 
groep 1 t/m 8 te hebben. In kennisgroepen vindt 
collegiale consultatie, kennisdeling plaats. 

WOUDENBERG
Naast een sterke basis en passend aanbod voor alle 
leerlingen, zet Woudenberg in op het ontwikkelen 
van een bovenschools, uitdagend en ‘ondernemend 
plusproject’ voor groep 4 t/m 8. Onderzocht wordt of 
het bedrijfsleven en de gemeente het ondernemend 
plusproject mede willen vormgeven. Een peiling van de 
huidige ondersteuningsmogelijkheden van de scholen 
vindt de komende periode plaats. Daartoe wordt een 
digitale vragenlijst uitgezet en vindt een verdiepend 
gesprek plaats door HB-specialisten.



HET MYSTERIE 
VAN DE GOEDE 

LERAAR

OUDERS 
&

ONDERWIJS
Marcel van Herpen Lobke Vlaming

Marcel geeft enthousiast interactieve (inter)nationale lezingen en 
heeft diverse boeken geschreven waaronder ‘Ik, de leraar, Wij de 

leraar’. Vanuit zijn brede kennis en praktijkervaringen weet hij vele 
zalen te boeien. Ook in de directiekring bieden we dit jaar een speciale 

leergang met Marcel van Herpen aan. Gedurende deze leergang 
neemt Marcel ons mee in een pedagogische aanpak van de school en 

wat dit betekent voor jouw leiderschap. 
Wil je nog meer horen? Luister dan naar de Masterclass podcast:

 Het mysterie van de goede leraar

Luister hier naar de podcast van Marcel van Herpen

Sinds 2018 leidt Lobke als directeur met hart en ziel  
Ouders & Onderwijs. Met haar komst wordt ingezet op 

een verdere ontwikkeling van Ouders & Onderwijs en het 
bevorderen van ouderbetrokkenheid in het onderwijs. Zij is 
moeder van twee kinderen in de basisschoolleeftijd. Lobke 

behartigt de belangen van ouders in het onderwijs. “De stem 
van ouders in het onderwijs kan en moet daarbij nog veel meer 

gehoord worden. Daar ga ik me hard voor maken.” Zij doet dat
met het landelijk informatiepunt voor ouders, daarnaast is ze

gesprekspartner voor de overheid en de onderwijssector.

https://podcasts.apple.com/nl/podcast/het-mysterie-van-de-goede-leraar/id1514706065?i=1000489098634
https://oudersenonderwijs.nl/ https://oudersenonderwijs.nl/staat-van-de-ouder/

