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Onderzoek naar passend onderwijs in onze regio  

Onze volgende stap: samen op onderzoek.  

Jaarlijks investeren we in Nederland meer dan 11 miljard euro in het onderwijs. Zo’n 
160.000 leerkrachten werken in ons land om leerlingen in de basisschoolleeftijd te 
begeleiden in ontwikkeling. Ook bij ons in de regio van SWV de Eem leggen jaarlijks 
27.146 kinderen de onderwijsbasis voor hun verdere leven. Dit doen ze samen met 3000 
leerkrachten, vanuit het hart betrokken en werkzaam op zo’n 130 verschillende scholen 
of locaties.  

Landelijke evaluatie 

Afgelopen jaar is in het kader van de landelijke evaluatie passend onderwijs een 
omvangrijk rapport verschenen met de bevindingen na 6 jaar passend onderwijs. Veel 
gaat goed en bepaalde zaken kunnen ook beter. De minister heeft, onder andere op 
basis van deze evaluatie, een kamerbrief opgesteld met 25 verbetermaatregelen 
rondom passend onderwijs. Deze verbetermaatregelen vragen om een vertaalslag naar 
onze regio. Wat zien we in onze regio gebeuren? Welke betekenis geven wij hieraan? 
Welke volgende stap is mogelijk? Deze vertaalslag willen we niet lichtzinnig maken. Wil je 
meer weten hoe we dat onderzoek gaan vormgeven 

Onze regio 

In onze regio zien we positieve resultaten, als we ons baseren op 
tevredenheidsonderzoeken, benchmarks en … Tegelijkertijd stellen we onszelf ook 
vragen: 

In hoeverre bieden wij alle kinderen gelijke kansen om te groeien en te leren? 

Wat vraagt om een volgende stap? 

- Passender? 
- Inclusiever? 
- Vroegtijdiger? 
- Of… 

Welke kinderen hebben dat nodig? Of verdienen dat? 

Wat gaan we doen? 

Nog voor de zomervakantie starten we een onderzoek naar ons passend onderwijs: Hoe 
kunnen we binnen onze regio voor elke leerling, nog meer dan nu, een passende plek 
realiseren? Vanuit een onderzoek naar goede voorbeelden formuleren we een aantal 
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belangrijke lessen. Lessen die ons inzicht geven in die momenten waar het ons al lukt. 
Daarna gaan we op zoek naar actuele en lastige vraagstukken waar we ‘onze tanden in 
zetten’ en waarin we in een aantal professioneel begeleide Exploratie-Ruimtes zoeken 
naar nieuwe wegen en onbenutte mogelijkheden om een volgende stap te zetten.  

In het onderzoek trekken we op met alle direct betrokkenen bij passend onderwijs. 
Leerlingen komen aan het woord, hun ouders/verzorgers, leerkrachten en andere 
betrokkenen uit de scholen. Maar ook onderwijsondersteuners vanuit het 
samenwerkingsverband en samenwerkingspartners vanuit jeugdhulp of andere 
ketenpartners.  

Gedurende het verloop van het onderzoek vertellen we graag en regelmatig over dat 
wat we leren en ontdekken. We delen wat ons verwondert en vertellen ook welke 
nieuwe vragen we onszelf stellen. Mocht je nu al vragen hebben over het onderzoek, 
dan horen we deze graag en nodigen je uit contact te leggen met: info@swvdeeem.nl 

Het onderzoek wordt begeleid door Femke Rood van Jij BENT  

 


