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Passend Onderwijs in een notendop
• 1 augustus 2014
• Land in regio’s verdeeld. Per regio een samenwerkingsverband
voor PO (77) en VO (75)
• Samenwerkingsverbanden dragen zorg voor dekkend aanbod in
de regio
• Elk samenwerkingsverband maakt daarover eigen afspraken.
• Voeren overleg met gemeenten over inzet en afstemming over
(jeugd) zorg
• Schoolbesturen verantwoordelijk voor uitvoering van passend
onderwijs

Ontwikkelingen naar Passend Onderwijs

• Accent van WSNS lag op omgang met verschillen op gebied van
leren en ontwikkeling, nu vooral gedrag en complexe
problematiek.
• Denken in termen van onderwijs- en ondersteuningsbehoeften
• Zelf arrangeren
• Aangeven van grenzen aan zorg
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Waar komen leerkrachten in aanraking met Passend Onderwijs?
• Planmatigheid
– Signaleren
– Vertalen naar onderwijsbehoeften
– Arrangeren en inpassen in eigen routines
• Pedagogisch en didactisch
– Instructievaardigheden om verschillende leerstrategieën aan
te spreken
– Pedagogisch handelen afstemmen
• Buitenwereld
– IB, collega, ouders
– Samenwerkingsverband en zorg

Waar lopen leerkrachten tegenaan?
• Positie van leerkracht in het geheel
• Wat zijn de geldende afspraken binnen het eigen
samenwerkingsverband
• Verkeerde beelden over Passend Onderwijs
• Differentiatie op cognitief, didactisch en pedagogisch gebied
• Communicatie
– Met collega’s
– Met ouders
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Waar leer je dat dan?
• PABO
• Signaleren
• Vertalen naar onderwijsbehoeften
• Omzetten naar handelen
• Planmatig werken
• …
• Werkplek
• Klassenmanagement
• Communicatie met professionals en ouders
• …

Verbinding met ons samenwerkingsverband

• Leernetwerken voor stages SBO en SO
• Verbinding met zorg
• Doorgaande lijn met voorschoolse voorziening en VO
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Bespreekpunten rondetafel

• Hoe kijken jullie aan tegen de mate waarin jullie studenten
voorbereiden op Passend Onderwijs
• Hoe hebben jullie dat vormgegeven, hoe ziet de samenwerking
met SO en SBO eruit?
• Wat kunnen we hier van elkaar leren?
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