SPECIAL passend onderwijs

Volgende fase
passend onderwijs:
helicopterview en visie

‘De leraar
is de sleutel’
aan ontbreekt en ga vanuit visie met maatwerk aan de slag. Geef ruimte waar het kan
en ondersteuning waar het moet.’

tekst Ronald Buitelaar

Geen bedreiging maar uitdaging
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passend onderwijs geen bedreiging maar een
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Mission impossible

heeft staatssecretaris Sander Dekker te

Wilma wijst erop dat je niet moet onderschat-

De CED-Groep verleent ondersteuning bij de

kennen gegeven dat er de afgelopen jaren,

ten hoe er op scholen tegen de invoering van

invulling van de kaders van handelingsge-

terecht, veel aandacht gegaan is naar de

passend onderwijs wordt aangekeken: ‘Veel

richt werken (zeven uitgangspunten). Dit is

bestuurlijke inrichting van passend onderwijs,

schoolteams zijn ongerust en vragen zich af

gekoppeld aan het didactisch en pedagogisch

maar dat er wat hem betreft de komende tijd

wat er te gebeuren staat.’ Mirella: ‘Ik spreek

handelen in de klas – een werkwijze waarbij

vooral over de inhoud moet worden gespro-

leerkrachten die zich afvragen of passend

ken: ‘We staan nu op een kantelpunt. Veel

onderwijs nog wel over hen gaat. Zij zien hun

samenwerkingsverbanden zijn van de grond.

invloedssfeer niet.’ Wilma en Mirella begrij-

Nu is het tijd voor de tweede fase, die van de

pen de zorgen goed: ‘Er komt op dit moment

inhoudelijke kanten. Ouders en leraren zullen

nogal wat af op leraren: krimp, krappe finan-

nadrukkelijk bij het proces betrokken moeten

ciën en passend onderwijs. Niet zo vreemd

worden.’

dat er een gevoel van mission impossible in
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Focus
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Minderhout: ‘Niet zo
vreemd dat er een
gevoel van mission
impossible in het
onderwijs ontstaat.’
foto Jan van der
Meijde
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Visieontwikkeling

onderwijskundige visie een proces van jaren

methodes als uitgangspunt van je onderwijs

Helicopterview

de werkvloer bij het ontwikkelingsproces
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