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Passend onderwijs, hoe werkt dat 
ook al weer?  

Na een goede vakantie is veel kennis weggezakt. 
Of misschien ben je begonnen in een nieuwe 
functie. Wil je je nog eens goed inlezen in 
passend onderwijs, dan zijn twee documenten 
interessant; 

- De landelijke brochure ‘Helderheid rond 
passend onderwijs. Wat leraren moeten 
weten over de ondersteuning aan 
leerlingen’.  
 

- Het nieuwe Ondersteuningsplan 2022 -
2026 beschrijft de visie en werkwijzen 
van het samenwerkingsverband in de 
regio Noord- en Midden Drenthe 

 

Jaarplan 2022-2023 

Aan de slag met de ontwikkelpunten uit het 
nieuwe Ondersteuningsplan  

Een nieuw Ondersteuningsplan betekent nieuwe 
ambities. Jaarlijks maken we keuzes in de 
specifieke verbeter- en vernieuwingsdoelen 
waar we mee aan het werk gaan. Het jaarplan 
voor 2022 - 2023 is te vinden op de website. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspectie positief over het 
samenwerkingsverband 
 
In mei 2022 kreeg het samenwerkingsverband 
bezoek van inspectie voor het vierjaarlijkse 
onderzoek. In gespreksrondes werden onder 
andere ouders, schoolleiders, specialisten, 
ketenpartners, ondersteuningsplanraad en het 
bestuur kritisch bevraagd. De centrale vraag was 
telkens ‘Worden de middelen doelmatig ingezet 
en hoe weet je dat?’. De inspectie beoordeelt 
alle kwaliteitsstandaarden als voldoende en 
geeft de bevindingen weer in een rapport.  
 
Het bestuur kijkt terug op een prettig bezoek dat 
als waardevol is ervaren en constateert dat de 
bevindingen van de inspectie overeenkomen met 
de eigen waarnemingen. De zorgvuldige en 
uitgebreide beschrijving van datgene wat goed 
gaat, ervaart het bestuur als bevestiging van de 
conclusie dat de juiste keuzes zijn gemaakt wat 
betreft de koers van het samenwerkingsverband. 
Dit motiveert om verder door te gaan met 
borgen, verbeteren en ontwikkelen.  
 
 
 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2022/03/29/helderheid-rond-passend-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2022/03/29/helderheid-rond-passend-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2022/03/29/helderheid-rond-passend-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2022/03/29/helderheid-rond-passend-onderwijs
https://www.passendonderwijs-po-22-01.nl/documenten/ondersteuning
https://www.passendonderwijs-po-22-01.nl/documenten/ondersteuning
https://www.passendonderwijs-po-22-01.nl/documenten/inspectie/112-inspectierapport-mei2022
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Festival voor voorzitters  
29 september 2022 
 
Het eerste Festival voor voorzitters op 9 juni jl. 
was een succes. In een ontspannen festivalsfeer 
op de mooie locatie van boerderij Kamps in 
Rolde werd op creatieve wijze het inzicht ver-
groot in wat werkt als je in de rol van voorzitter 
van een multidisciplinair overleg te maken hebt 
met de situatie dat het vinden van een plek of 
arrangement voor een leerling niet vanzelfspre-
kend is. De deelnemers aan de eerste middag 
waren enthousiast en geïnspireerd. Gedragswerk 
biedt het samenwerkingsverband en de keten-
partners een tweede festival aan op 29 
september 2022. 
 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij:  Aanmelden  

 
 
ATOZ 

 
Adviesteam onderwijs en zorg (ATOZ) is een 
overlegplatform waarin schooltoeleiding en 
complexe casuïstiek besproken kan worden. 
Vaste overlegpartners zijn deskundigen van SBO 
en SO cluster 2, 3 en 4, het Medisch Ortho-
pedagogisch centrum (Yorneo), Kinderdag-
centrum de Arkel (Cosis) en de CvT. Op afroep 
sluiten ook andere deelnemers aan.  
Voor meer informatie en het toestemmings-
formulier klik je op deze link 

 

 

Wetsvoorstel terugdringen verzuim  
Internetconsultatie staat open 
 
In het kader van de verbeteraanpak passend 
onderwijs heeft de regering het wetsvoorstel 
terugdringen verzuim gepubliceerd. Via 
internetconsultatie is iedereen in de gelegenheid 
te reageren.  
 
De belangrijkste punten uit het wetsvoorstel: 

- Scholen worden wettelijk verplicht ver-
zuimbeleid op te stellen. 

- De verzuimregistratie wordt aangepast 
en scholen delen verzuimgegevens met 
leerplicht en samenwerkingsverband. 

- De rol van het samenwerkingsverband 
bij het terugdringen van thuiszitters 
wordt verder geformaliseerd. 

- Bij het afgeven van een vrijstelling van 
de leerplicht moet de arts die de verkla-
ring opstelt, het advies van het samen-
werkingsverband betrekken, over het 
onderwijsperspectief van het kind. 

- Er komen meer mogelijkheden om te 
variëren in de duur van een vrijstelling 
van onderwijs.  

 
 

Subsidie NPO, ook voor kinderen die 
niet zijn ingeschreven bij een school  
Wel in Ontwikkeling 
 
Samenwerkingsverbanden kunnen in het kader 
van het Nationaal Programma Onderwijs tot en 
met 30 september 2022 subsidie aanvragen met 
als doel de achterstand van niet-ingeschreven 
kinderen tot het onderwijs te verkleinen. Op 
basis van een actuele inventarisatie bij leerplicht 
gaat het samenwerkingsverband een aanvraag 
indienen. 
 

 

https://www.passendonderwijs-vo-22-01.nl/scholingen-en-activiteiten/festival-voor-voorzitters
https://www.passendonderwijs-po-22-01.nl/ketenpartners-po/atoz-informatie-en-toestemmingsformulier
https://internetconsultatie.nl/terugdringenverzuim/b1
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Pilot de witte neushoorn 
Samenwerking Leercentrum W.A. van 
Liefland, Kinderdagcentrum de Arkel en van 
Boeijen 
 
Het dekkend netwerk van ondersteuningsvoor-
zieningen in de regio wordt uitgebreid met een 
onderwijszorgarrangement voor kinderen die 
meer zorg nodig hebben dan binnen de setting 
van speciaal onderwijs cluster 3 (ZMLK) geboden 
kan worden. De samenwerkingspartners zijn 
bezig met de laatste voorbereidingen voor de 
start. In een volgende nieuwsbrief geven we 
meer informatie.  
 
 

Infographic paramedische expertise 
en ondersteuning  
Waar kun je als school terecht voor 
ondersteuning bij het lesgeven aan leerlingen 
met medische of sensomotorische problemen? 
 
Vraag jij af wat de mogelijkheden zijn als je het 
onderwijs zoveel mogelijk wilt laten doorgaan bij 
een acuut ernstig zieke leerling, als een leerling 
zich motorisch anders ontwikkelt of te maken 
krijgt met een chronische of langdurige ziekte? 
De mogelijkheden staan weergegeven in een 
infographic. 
 
 
 

Routekaart NT2/nieuwkomers 
 
In samenwerking met het netwerk 
NT2/Nieuwkomers is de Routekaart 
NT2/nieuwkomers gemaakt. Deze vind je op 
onze website  

 
 
 

Terugblik themabijeenkomst 
NT2/Nieuwkomers 
 

 
 
Op 23 maart 2022 hebben bijna 80 collega’s de 
themabijeenkomst NT2/Nieuwkomers bezocht. 
Professionalisering op dit onderwerp voorziet in 
een behoefte; de masterclasses voor leraren 
onderbouw, middenbouw, bovenbouw en voor 
leden van expertiseteams waren goed bezet.  
 
Het persoonlijke verhaal van Riham Omar, oud 
leerling van de taalklas in Eelde, onder begelei-
ding van Tineke Boerma maakte diepe indruk. De 
centrale inleiding, door Ferdau Terpstra, was een 
afwisseling van informatieoverdracht interactie 
en aanspreken van de eigen meertaligheid! Wat 
is meertaligheid en hoe werkt het mee aan het 
leren van het Nederlands en wegnemen en/of 
verminderen van vooroordelen en ‘achterstand 
denken’. 
 
De onderwerpen die in de masterclasses aan de 
orde kwamen waren: hoe taalaanbod het best te 
laten aansluiten bij het jonge nieuwkomerskind, 
informatie over NT2-didactiek en hoe dit in rela-
tie wordt gebracht met de taalmethode, trauma-
sensitief lesgeven aan nieuwkomers en theorie 
NT2 en NT2-leerlingen in het onderwijs. Waar 

https://www.passendonderwijs-po-22-01.nl/documenten/ondersteuning/110-infographic-les-geven-aan-een-leerling-met-medische-of-sensomotorische-problemen
https://www.passendonderwijs-po-22-01.nl/documenten/ondersteuning/108-routekaart-nt2-nieuwkomers
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lopen NT2-leerlingen tegenaan in het reguliere 
onderwijs, waar zouden leerkrachten rekening 
mee moeten houden bij het lesgeven aan NT2-
leerlingen. 
 
Een greep uit de positieve reacties na afloop: 
‘heel inspirerend, zinvol, wisselend programma, 
veel geleerd, gemotiveerd om er op school mee 
aan de slag te gaan.’  
 
Informatie over de inhoud van de masterclasses 
en contactgegevens van de trainers is te verkrij-
gen bij de organisator van de themabijeenkomst: 
Nicole de Groot (Kits Primair en CvT Swv 2201 
PO). 
 
 

Terugblik kick-off ouder- en jeugd 
informatiepunt 
 
Op 22 juni jl. vond in Zeijen de kick-off plaats van 
het ontwikkelpunt ‘verbeteren informatie en 
communicatie met jeugd en ouders’. Een geza-
menlijke werkgroep van de beide samenwer-
kingsverbanden primair en voortgezet onderwijs 
nodigde Mark Weghorst van de landelijke 
vliegende brigade uit voor de aftrap en vroeg de 
aanwezigen om in gesprek te gaan over vier 
onderwerpen: 

1. Modernisering website 
2. Faciliteren van leraren om betere infor-

matie te kunnen geven 
3. Betrekken van leerlingen bij besluiten 

over de ondersteuning 
4. Plan van aanpak voor inrichten 

steunpunt voor jeugd en ouders 
De werkgroep betrekt de input uit de gesprek-
ken bij het uitzetten van de vervolgstappen.  
 

Wetsvoorstel versterking positie 
leerlingen en ouders bij passend 
onderwijs 
 
De internetconsultatie staat open voor het wets-
voorstel versterking positie leerlingen en ouders 
bij passend onderwijs. In dit wetsvoorstel wor-
den de volgende zaken geregeld: 

- Leerlingen krijgen hoorrecht rondom 
hun eigen ondersteuning 

- Betere informatie in de schoolgids over 
het extra ondersteuningsaanbod. 

- In elk samenwerkingsverband een steun-
punt voor ouders en leerlingen.  

Wil je je mening geven?  

 
 
  
 

 

Themamiddag Overstap PO-VO  
Reserveer in de agenda: 26 oktober 2022 

 
Op 26 oktober ‘s middags is er gelegenheid 
voor leraren bovenbouw basisonderwijs en 
collega’s uit de onderbouw voortgezet 
onderwijs om elkaar te ontmoeten en 
informatie uit te wisselen over de overstap 
van primair onderwijs naar voortgezet 
onderwijs. Locatie: Dr. Nassaucollege Penta. 
Informatie over het programma en 
mogelijkheid tot inschrijven volgt later.  

 

https://www.internetconsultatie.nl/hoorrecht/b1

