Begeleidende mail
Beste directeuren en ondersteuningscoördinatoren,
In ons Ondersteuningsplan 2018-2022 is als ambitie opgenomen: Passend Onderwijs is zichtbaar in
school.
We hebben er de afgelopen jaren vaak over gesproken. Vooral over vragen als: Wat betekent deze
ambitie nu concreet? En wat verwachten we dan precies van elkaar?
De eerste landelijke evaluatie Passend Onderwijs is geweest. De minister gaat, samen met het
(onderwijs)veld, een routekaart ontwikkelen naar aanleiding van 25 verbetervoorstellen. Om dat wat
goed gaat te behouden en om dat wat echt beter moet, op te pakken.
Naar aanleiding van de evaluatie zijn in de Tweede Kamer diverse moties aangenomen, waaronder
een motie om een landelijke norm voor basisondersteuning op te stellen.
Stip op de horizon is om het Nederlandse onderwijs steeds inclusiever te maken. De minister trekt hier
15 jaar voor uit.
Intussen werken we - ook in onze regio - dagelijks met leerlingen die gewoon goed onderwijs nodig
hebben en daarnaast in meer of mindere mate een beroep doen op ondersteuning.
Samen willen en moeten we antwoord geven op de vraag: Wat betekent zichtbaar passend onderwijs
in het hier en nu op onze scholen?
Daarom bieden we de Praktische Handreiking ‘Ondersteuningsstructuur op school’ aan. Het is een
middel om het gesprek over passend onderwijs op school te voeren aan de hand van 2 concrete
uitgangspunten en 10 concrete bouwstenen. Mede gebaseerd op de input die we bij diverse
bijeenkomsten de afgelopen jaren hebben opgehaald.
Deze gesprekstool is allereerst bedoeld voor een reflectie op de vo-school. De uitkomst ervan biedt
vervolgens houvast voor gesprekken met andere scholen, schoolbesturen, het
samenwerkingsverband en de gemeenten. In de regio van Koers VO willen met en van elkaar leren.
Zo komen we samen verder!
Daarom is onderstaande werkwijze opgenomen in de handreiking.
Wij nodigen scholen uit zich jaarlijks bij elk uitgangspunt en elke bouwsteen af te vragen:
1. Waar staan wij? En hoe hebben wij het bij ons georganiseerd?
2. Wat houden we erin? Wat willen we volgend jaar anders?
3. Hoe gaan we dat aanpakken?
De opbrengst* van deze reflectie zal onderwerp van onze gesprekken worden.
* Er hoeft géén verslag van de eigen reflectie naar Koers VO gestuurd te worden!
We vragen jullie om voor 7 juni via deze link aan te geven of de Praktische Handreiking is ontvangen
en zijn benieuwd naar jullie reacties.
Een laatste verzoek: willen jullie zorg dragen voor verspreiding van de handreiking onder betrokken
collega’s op jullie school? Het staat ook hen vrij om via de link hierboven te reageren.
Wij kijken uit naar goede gesprekken!
Met vriendelijke groet, mede namens de collega’s bij Koers VO,
Catharina Leeuwis

