


Evaluatie passend onderwijs

Wanneer z n we geslaagd?oo
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Centråol in dit nummer stoot de vroog wonneer possend onderwijs gesloogd is. De redoctie

wilde gra6,gook een heleboef mensen 'in het yeld'peilen. Dot is gebeurd vio een vroogstelling

oqn enkele duizenden personen in ,het werkveld. Graag beschrijven we enkele bevindingen

op bosis van 206 ingestuurde ontwoorden. Een tweede ronde, woorin vijf stellÍngen worden

geprioriteerd, wordt door 113 mensen íngevuld. Het geeft een goede kíjk.

De antwoorden gerangsch¡kt

Pqssend onderwijs is gesloogd ols we qlle leerlingen kunnen

helpen bij het leren en ontwikkelen. Dit noqr mogelijkheden

von het kind, de groep, de lerqor en school. Dit vroogt ook

om erkenning von onmogelijkheden.

Pqssend onderwijs is gesloogd ols er voor olle kinderen

een onderwijsoanbod beschikboor is dot oonsluit op hun

onderwijsbehoefte. Aqnsluiting op jeugdhulp moet goed

geregeld zijn. Onderwijs moet zoveel cls mogelijk thuisnobij
beschikboor zijn.

Als kinderen het onderw'rjs krijgen dot ze toekomt. Dqt lerqren

in stqot zijn dit te bieden en dè zorg voor de qndere kinderen

in de groep doorbij verontwoord kon doorgoon.
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EIk kind krijgt uitdcgend en goed onderwijs dot bij hem post
en is eigenqor von zijn eigen leerproces onder begeleiding.
Op regulier onderwijs, moor qls dit niet hoolboor is voor kind/
klos/leroor don op so of sbo.

Wonneer elk kind op een possende plek zit quo onderwijs,
zich veilig en gewoqrdeerd voert en zich optimool kon
ontwikkelen gezien zijn mogelijkheden. Regulier onderwijs
ols het kon, speciool qls het nodig is.

Het is opvollend dot het woord 'inclusief 'weinig wordt genoemd. Dot possend onderwijs gesloogd wordt
bevonden ols olle leerlingen een possende ploots hebben gevonden en eventuele onmogelijkheden worden
erkend stoot ols een pool boven wqter.

Enkele ontwoorden:
. Geen leerling is het zelfde en heeft

wel recht op onderwijs en te mogen
ontwikkelen nsor vermogen.

. Het kind centrqql stoqt binnen de

mogelijkheden von school. Als s(b)o

beter is, dqn door.
. Ik vind het belongrijk dot het systeem

vqn een leerling meegenomen wordt.

de driehoek school- thuís- zorg.
. Een lerqqr moet voelen dathijlzij

het goede doet, om het werk vol te
kunnen houden. Dit is te meten door
de ontwikkeling von leerlingen: goot
een kind (op zijnlhoor eigen niveou)
vooruit?

. De mogelijkheden tot ontplooiing rron

kinderen moeten gefociliteerd worden.
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Het onderzoek werd uitgêvoerd door B&T


