
 

 

 

 

Passender en inclusiever 
Verslag plenaire slotsessie 

 

 

Twee korte filmpjes over de Structuurklas op het Oostvaarders College in Almere en de 

Synergieschool in Roermond vormen de inleiding tot de plenaire slotsessie van de 

conferentie. Die kent twee onderdelen: een overzicht van alles wat het Steunpunt Passend 

Onderwijs en het NCOJ nog in petto hebben voor 2022 and beyond; en een poll onder de 

deelnemers met vragen over hun beginsituatie en ondersteuningsbehoefte.  

 

Hoofd NCOJ Dolf van Veen neemt het eerste programmaonderdeel voor zijn rekening. Wat 

gaan we doen? Allereerst doorgaan met de ontwikkelgroepen po en vo. Met speciale 

vermelding van de groepen voor startende initiatieven, waarin de nadruk ligt op antwoorden 

op vragen als ‘Wat werkt?’ en ‘Welke voorbeelden zijn er?’. Veel aandacht dus voor de 

praktijk en de methodieken. Maar daarnaast bieden het Steunpunt en NCOJ kortdurende 

ondersteuning op maat: door mee te denken, verbindingen te leggen met andere 

initiatieven, en expertise te delen op juridisch gebied of dat van huisvesting, bijvoorbeeld. 

“En als de coronamaatregelen het toelaten, gaan we ook weer door met werkbezoeken,” 

vervolgt Van Veen. “Bovendien organiseren we naast de jaarlijkse conferentie dit jaar ook 

speciale dialoogsessies rond actuele thema’s en nieuwe initiatieven.”  

 

Daarmee is de koek nog niet op: “Met de samenwerkingsverbanden komen we twee keer 

per jaar bij elkaar om kennis te delen. En de bestuurlijke groep ten slotte is van groot belang 

om de praktijk te kunnen helpen met het oplossen van knelpunten, en om signalen af te 

geven richting OCW en de Inspectie.” Ook wijst Van Veen op bestaande handreikingen rond 

onderwerpen als de voorbereiding op de start van een initiatief; professionalisering; en de 

overgangen of terugplaatsingen van leerlingen. Hij besluit met een oproep aan de 

deelnemers aan de conferentie: “We hopen op vers bloed. Sluit je aan bij een van onze 

groepen en deel je ervaringen met ons en elkaar!”  

 

Moderator van deze dag, Marlies Peters van het Steunpunt Passend Onderwijs, bedankt Van 

Veen en komt met een primeur: naast al het hetgeen zojuist is opgesomd, lanceert het 

Steunpunt as she speaks een online community over de integratie van regulier en speciaal 

onderwijs. “Om de uitwisseling nog meer te bevorderen. Voor en door professionals. Je kunt 

er lid worden van een bestaande werkgroep, of een eigen groep oprichten, uiteraard in 

afstemming met de beheerder.”  
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Tijd voor het slotakkoord, maar niet nadat we eerst nog drie filmpjes voorgeschoteld krijgen 

met korte pitches van succesvolle initiatieven: Kentalis in Oss, de Talentencampus in Venlo 

en Eduwiek in Hoogeveen. Daarna legt Peters de deelnemers aan de conferentie drie vragen 

voor, die ze met behulp van de Mentimeter-technologie stante pede kunnen beantwoorden. 

De eerste vraag gaat over de Beleidsregel experimenten van het ministerie van OCW. Doe je 

daaraan mee of niet? Vijf mogelijke antwoorden: we overwegen het; we zijn in 

voorbereiding; we doen mee; we doen nog niet mee; en ‘anders’.  

 

Meest gescoord: we overwegen het. De tweede vraag is er een over de fase waarin 

initiatieven van deelnemers zich bevinden. Denken ze nog na? Zetten ze al eerste stappen? 

Zitten ze in de beginfase? Of zijn ze al gevorderd? Of is het ‘anders’? Hier is er een grote 

meerderheid die zegt gestart te zijn en in de beginfase te zitten. De laatste vraag polst de 

ondersteuningsbehoefte. Willen de deelnemers gebruik maken van het 

ondersteuningsprogramma van het Steunpunt en het NCOJ? Ja, kortdurend; ja, deelname 

aan startersgroep; ja, deelname aan een ontwikkelgroep; nog geen duidelijk beeld; en nee. 

Hier staat bovenaan: ja er is behoefte, maar we hebben nog geen duidelijk beeld.  

 

Peters rondt af met het bedanken van de deelnemers, voor hun aanwezigheid, hun 

bijdragen én hun uithoudingsvermogen, en vraagt tot slot aandacht voor nog maar eens 

twee filmpjes met inspirerende voorbeelden van de integratie van speciaal en regulier 

onderwijs: het Griendencollege in Sliedrecht en de obs Helmond.  

 

 

 

 

 

 

 


