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Resultaat: wat 



4

Resultaat: hoe 
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Onafhankelijkheid

“Werken aan de onafhankelijkheid van het steunpunt vergt aandacht. 

Ouders en jeugdigen moeten erop kunnen vertrouwen dat de

steun los staat van de procedures van het samenwerkingsverband

en de belangen van scholen. Ouders en jeugdigen moeten kunnen 

sparren over een situatie, hun afwegingen kunnen delen, hun 

opstelling kunnen bespreken zonder dat dit onderdeel is van 

procedures. Dat vraagt het scheppen van de juiste voorwaarden 

voor het passende gedrag en de rol van het steunpunt. 

Samenwerkingsverbanden hebben de opdracht om binnen hun eigen 

situatie dat onafhankelijk werken vorm te geven. Dit hangt nauw 

samen met de governance-structuur van het samenwerkingsverband”
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Vragen/opmerkingen?
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En nu?

- Informatieset

- Vliegende brigade 
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En nu?

Informatieset

een set aan landelijk geldende 
informatie over passend 
onderwijs die voor alle ouders en 
leerlingen begrijpelijk is. Deze 
informatie is de basisset voor 
alle samenwerkingsverbanden 
en kan een op een worden 
overgenomen de eigen 
informatiekanalen. Deze 
informatie kan worden 
aangevuld regiospecifieke
informatie

Vliegende brigade 

Groep ervaren medewerkers die 
samenwerkingsverbanden op maat 
zal ondersteunen bij het vormgeven 
van de steunpunten. Hoofdtaak is 
stimuleren en op weg helpen. 
Verantwoordelijkheid voor 
implementatie en draaiende houden 
ligt bij de samenwerkingsverbanden.

Mogelijkheden: 

- helpdeskfunctie 

- Proactief hulpaanbod 

- Denkkracht 

- (helpen bij) vaststellen 
startsituatie 



Vraag

Informatieset:

- Wat is “need to have”

Vliegende brigade:

- De vliegende brigade is voor ca. 6 maanden beschikbaar voor 
alle samenwerkingsverbanden. Hoe zou u die willen inzetten? 

- Waar kunt u hulp bij gebruiken?

- Mail naar: z.a.t.pengel@minocw.nl
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