


Sessie voor SWV-en PO en VO

Marieke Dekkers SWV KOERS VO en Sectorraad SWV VO

Bas Wesseldijk SWV PO Stromenland en Netwerk LPO

Dolf van Veen NCOJ (programma Steunpunt Passend Onderwijs)



Sessie voor SWV-en PO en VO

• Introductie
• achtergrond en doel van de sessie (Dolf van Veen)

• landelijke ontwikkelingen en belang van samenwerking op dit thema met Sectorraad SWV VO 
(Marieke Dekkers) en Netwerk LPO (Bas Wesseldijk) 

• Samenspraak met deelnemers aan de sessie 
• vraagstukken/thema's die spelen m.b.t. samenwerking/integratie regulier-speciaal

• gedachten over aanpak/werkwijze in leernetwerk

• Blik vooruit en afronding



Meerdere prikkels om nu écht aan de slag te gaan….



Inhoudelijke prikkels….

• Inhoudelijke overtuiging dat het goed is voor 
kinderen

• Inclusiever onderwijs is de basis voor een 
inclusievere maatschappij

• Wetenschappelijk onderzoek   

• Voorbeelden uit andere landen 

• Politieke, onderwijskundige en maatschappelijke 
overtuiging groeit 



Financiële prikkels….

• 1 totaalbudget voor samenwerkingsverbanden

• Communicerende vaten: speciaal en regulier 
onderwijs 

• Voorkomen van een neerwaartse spiraal 

• Overtollige reserves verdampen door nieuwe 
uitdagingen



Beleidsmatige prikkels….
• Internationale verdragen (Salamanca, VN-Verdrag Handicap 

en Kinderrechtenverdrag) 

• Maatschappelijke, onderwijskundige en politieke druk (o.a. 
College voor de Rechten van de Mens) 

• Van Passend naar Inclusiever Onderwijs (verbeteraanpak) 
in 2035

• Hervormingsagenda Jeugd



Landelijk Impulsoverleg > 20 partijen, overeenstemming over

Route ‘scenario 4’ 

Zoveel mogelijk integratie van regulier en speciaal onderwijs onder één 
dak, zodat zoveel mogelijk leerlingen in de buurt samen naar school 
kunnen, waar mogelijk samen in de les. Er is een deels gescheiden 
aanbod, deels gedeeld aanbod van onderwijs. Er blijft nog wel speciaal 
onderwijs (max 1,5%) bestaan voor leerlingen die intensievere 
ondersteuning nodig hebben.



• Landelijke evaluatie passend onderwijs november 2020
- 25 verbetermaatregelen
- en: van passend naar inclusiever onderwijs in 2035      
- en: verbeteringen in onderwijs-zorg

• Voortgang na één jaar: 

• Coalitieakkoord 15 december jl.: “We gaan verder met de 
verbeteraanpak van passend onderwijs en streven naar 
inclusief onderwijs waarbij kinderen met en zonder een 
beperking of ziekte samen naar school gaan”. 

• Impulsoverleg 26 januari jl. Er wordt nu gestart met het 
ontwerp van een routekaart  (zomer- najaar 2022). 



Belang van de rol van het samenwerkingsverband in dit proces



We staan voor een gezamenlijke maatschappelijke opdracht

1. de school (leerlingen, ouders, school, schoolbestuur)

2. de regio (samenwerkingsverbanden, scholen in het swv, gemeenten)

3. landelijk (OCW, PO-Raad, VO-raad, VNG…)



Belang van samenwerking groter dan ooit…….!



.. en daarmee ook het delen van vraagstukken/thema's die spelen 
m.b.t. samenwerking/integratie regulier-speciaal ..

met elkaar en landelijk ..

Samenspraak
- vraagstukken/thema's die spelen m.b.t. samenwerking/integratie regulier-speciaal

- gedachten over aanpak/werkwijze in leernetwerk



31 maart 2022  

28 september 2022

SWV krijgen link voor aanmelding!  



DANK VOOR UW DEELNAME!!!


