
 

 

 

 

Passender en inclusiever 
Plenaire sessie 

 

Op 28 januari vindt de landelijke conferentie ‘Passender en inclusiever!’ door integratie 

regulier en speciaal onderwijs plaats, een co-creatie van het Steunpunt Passend Onderwijs 

en het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ). Helaas online… maar wel 

gratis. Hetgeen er wellicht mede toe bijdraagt dat liefst 300 mensen de conferentie 

bijwonen. 

 

De aftrap wordt verricht door de voorzitter van de PO-Raad, Freddy Weima. Die toont zich 

verheugd over de steeds nauwere samenwerking tussen de sectorraden go, po en vo en het 

NCOJ en wijst naar de stip op de horizon waarop alle wensen van de gezamenlijke 

verbeteragenda in vervulling zullen zijn gegaan. Hij voelt “veel energie in het veld”, onder 

meer getuige de groeiende belangstelling voor de beleidsregel Experimenten samenwerking 

regulier en speciaal onderwijs van het ministerie van OCW, en de meer dan honderd 

gelijksoortige andere initiatieven verspreid over het hele land.  

 

Moderator van de dag Marlies Peters van het Steunpunt kondigt vervolgens de plenaire 

openingssessie van de conferentie aan: een interactief gesprek met Hein van Asseldonk 

(voorzitter van de VO-raad), Alain van de Haar (directeur Sectorraad Gespecialiseerd 

Onderwijs), Marjan Zandbergen (senior beleidsmedewerker OCW) en Leon Meijer 

(wethouder Jeugdzorg en Onderwijs in Ede). Maar eerst kijken we nog naar een kort filmpje 

waarin de 17-jarige Marwan laat zien hoe hij met rolstoel en al gewoon kan meedoen met 

de meeste reguliere lessen op het Goese Lyceum: “Ik kan veel zelf, maar als ik hulp nodig 

heb, is er altijd wel iemand in de buurt.”  

 

Dolf van Veen, hoofd NCOJ, is in de plenaire sessie de gespreksleider van dienst en Van 

Asseldonk, die dit jaar met pensioen gaat, mag van hem het spits afbijten. Van Asseldonk 

wijst op de grammatica in de titel van de conferentie: “Passender en inclusiever geeft een 

richting aan, dat geeft energie en beweging.” Die beweging moet een guiding principle 

worden in het beleid, en het recente regeringsakkoord geeft volgens hem genoeg aanleiding 

tot verdere stappen. Zandbergen voelt zich als vertegenwoordiger van het ministerie 

aangesproken, en beaamt dat de routekaart naar inclusiever onderwijs steeds duidelijker 

vorm krijgt. En hoe gesegregeerd het systeem nog mag zijn, het is hoopvol dat 30 initiatieven 

deelnemen aan de beleidsregel, en dat nieuwe aanmeldingen alweer binnenstromen – “en 

dat in coronatijd”.  
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De door Weima genoemde stip op de horizon ligt echter nog ver in verschiet: in het jaar 

2035: “Maar ik hoop dat mijn kleinkinderen dan zullen zeggen: daar heeft oma nog aan 

meegewerkt.” Zandbergen bevestigt dat de beleidsregel gehandhaafd blijft, in afwachting 

van “een bredere regeling die aan álle initiatieven recht doet.” 

 

Van Veen brengt vervolgens het hangijzer ‘examinering’ ter sprake. De deelnemers zijn het 

erover eens dat de examenregeling verder verruimd moet worden dan nu 

(extraneusregeling, vavo, eigen licentie vso-scholen) het geval is, dat we naar meer 

maatwerk toe moeten. Ook het staatsexamen komt ter sprake naar aanleiding van een van 

de vragen uit ‘de zaal’. In het regulier onderwijs kan daar geen gebruik van worden gemaakt, 

maar wel in het vso. Dat zou eerlijker moeten. Voor iedereen toegankelijk dus, maar het 

probleem is ook dat ons systeem dat niet aan kan: vo-docenten kijken de examens na, iets 

wat bovenop hun eigenlijke werk komt.  

 

Van de Haar wijst erop dat, hoe wenselijk inclusief onderwijs ook is, er altijd behoefte zal 

blijven aan enige vorm van speciaal onderwijs. Maar we moeten die groep zo klein mogelijk 

houden door bundeling van expertises. Regulier en speciaal moeten bij samengaan een 

gelijkwaardige positie hebben, wat nu nog niet altijd het geval is. Waar integratie nu vaak 

nog berust op bevlogenheid van individuen, moet die geborgd worden in een vaste 

structuur, Van de Haar is daarom blij met de wettelijke kaders die Zandbergen zojuist heeft 

geschetst. Meijer geeft aan dat de huidige systematiek helaas nog steeds voor meer 

uitsluiting dan inclusie zorgt. Kinderen uit zijn gemeente Ede gaan nu naar het vso in 

Arnhem, en hij wil ze “uit Arnhem terughalen. In plaats van het kind uit de school te halen, 

moeten we meer deskundigheid de school in brengen!” Er is urgentie geboden, je kunt klein 

beginnen met en paar kinderen, Ede wil dat wel financieren, en andere gemeenten denken 

er vast ook zo over.  

 

Samenvattend tonen de gespreksdeelnemers zich niet ontevreden over de huidige stand van 

zaken. Het draait steeds meer om de kinderen, en niet om gebouwen, scholen of andere 

bijzaken. De decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten leidt ertoe dat ook die zich 

veel meer zijn gaan verdiepen in inhouden. Het onderwijs wordt stapje voor stapje steeds 

passender en inclusiever. Van Asseldonk zegt dan ook: “Ik ben heel optimistisch over de 

toekomst.” Waarna de sessie wordt afgesloten met een filmpje over zorg en onderwijs op 

maat op de Laurentiusschool in Delft, waar die toekomst al is begonnen.  

 

 

 


